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اریز متشاد ؛  مدرم  نیب  یتیبوبحم  مدش ،  یمن  بوخ  یلو  مدش .  یم  رتمارآ  مدناوخ  یم  ار  نآرق  تایآ  زا  هچره  دوب  هدش  هایس  مبلق 
تلاجخ ار  اهنآ  هکنیا  رطاخ  هب  مدرک ،  یم  مالـس  همه  هب  دننک ،  ممارتحا  رتشیب  دـنرادب و  تسود  ارم  هک  مدرک  یم  عضاوت  مدرم  هب 

 . مدش یم  تحاران  لد  رد  تسـشن ،  یمن  ملباقم  رد  وناز  ود  نادیرم  زا  یکی  رگا  دنریگب ،  مالـس  هب  تقبـس  اهنآ  ادـعب  هک  مهدـب ، 
 . مدش یم  لاحشوخ  دنداتسرف ،  یم  تاولص  مدورو  رطاخ  هب  مدرم  مدش و  یم  سلجم  دراو  یتقو 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 
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نم ندید  يارب  هک  يرفن  رازه  دنچ  تیعمج  مدش ،  یسلجم  دراو  زور  کی 

همطاف همانگوس  همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز
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ناردارب متفگ :  مدز .  فرح  مدرم  يارب  يا  هملک  دنچ  نمض  رد  نم  دنداتسرف و  تاولص  دنتساوخرب و  اج  زا  همه  دندوب  هدش  عمج 
مرادن ار  تبحم  همه  نیا  تقایل  نم  هکنآ  لاح  دیایب و  ششوخ  نم  سفن  دیاش  دینک ،  یم  ّتبحم  راهظا  نم  هب  هنوگ  نیا  هک  امـش  ! 

یلیخ دـنک .  یم  یـسفن  هتـسکش  ردـقچ  تسا ،  یبوخ  ياقآ  هچ  نیبب  دـنتفگ : یم  لاق  لاح و  ناـبز  هب  مدرم  هک  دوب  مولعم  اـجنیا  . 
هب نم  یـسفن  هتـسکش  نیا  دوخ  هک  مدـش  هجوتم  مدرک ،  رکف  بلطم  قمع  هب  بوخ  متفر و  لزنم  هب  یتـقو  یلو  دوب .  هدـمآ  مشوخ 

 . تسا هدوب  سفن  ياوه  رطاخ 

شیپ ینارون  یتاهد  درم  ریپ  مدمآ ،  مدرم  نایم  هب  سلجم  نآ  رد  ینارنخس  زیم  تشپ  زا  یتقو  هک :  دوب  نیا  هّجوت  لباق  بلطم  انمض 
شـشوخ ناتـسفن  دینک و  ادیپ  لاح  رییغت  مدرم  تاساسحا  زاربا  زا  هک  دیـشاب  فیعـض  ردق  نآ  دیابن  امـش  تفگ :  نم  هب  دـمآ و  نم 

 . دیهدن ّتیمها  لیاسم  نیا  هب  دیشاب و  هتشاد  ردص  حرش  دیوش .  تحاران  دندرک ،  ییانتعا  یب  امش  هب  رگا  ای  دیایب و 

یم هچ  درم  ریپ  نیا  مدـیمهفن  مدوـب ،  هدـش  یلاحـشوخ  تسم  ناـنآ  تاـمارتحا  مدرم و  ّتبحم  راـهظا  زا  سب  زا  سلجم  نآ  رد  نم 
نم مه  ضرف  رب  رگا  هک  تسا  هدـنامهف  نم  هب  و  هدرک ،  هّبنتم  ارم  وا  هک  مدـش  هّجوتم  مدرک ،  یم  رکف  لزنم  رد  یتـقو  یلو  دـیوگ . 

 . ما هدوب  فیعض  ما و  هتشادن  ردص  حرش  هزات  دیاین ،  مشوخ  تامارتحا  نیا  زا  میوگب و  تسار 
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زا صوصخ  هب  اه ،  یهایـس  نآ  زا  یک  نم  سپ  متفگ  یم  دوخ  اب  مدوب ،  هدـش  هناوید  موش ،  رجفنم  متـساوخ  یم  نم  هک  دوب  اـجنیا 
يداع لیاسو  زا  متـسناوت  یمن  نیا  زا  رتشیب  نوچ  سپـس  مدرک و  يدایز  هیرگ  منک ! ؟  یم  ادـیپ  تاجن  یبلط  تساـیر  یبلط و  هاـج 

 . مدز يونعم  لیاسو  هب  تسد  منک ،  هدافتسا 

هکلم هرّدخم و  نآ  زا  مناوخب و  ار  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  يربک  هقیدص  ترضح  هب  هثاغتسا  زامن  هک  دیـسر  مرکف  هب  ناهگان 
تاـیقاب باـتک  مّود  باـب  رد  هک  یبادآ  ناـمه  اـب  ار  زاـمن  نیا  میاـمنب .  ار  یحور  ضرم  ـالب و  نیا  عفر  تساوخرد  یتسه ،  ناـهج 

 . مدناوخ تسا  نانجلا  حیتافم  یبحتسم )  ياهزامن  رد   ) تاحلاصلا

و متفگ ،  ربکا  هّللا  هبترم  هس  زامن  زا  دعب  و  مدناوخ .  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترضح  هب  هثاغتسا  ّتین  هب  زامن  تعکر  ود  ینعی 
ّرـش زا  ارم  ارهز !  همطاف  يا  نم !  يالوم  يا  ینعی :   ) ینیثیغا همطاف  ای  یتالوم  ای  متفگ :  هبترم  دص  متـشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  سپس 

هب ار  متروص  پچ  فرط  زاـب  هبترم و  دـص  ار  هملج  ناـمه  متـشاذگ و  نیمز  هب  ار  متروص  تسار  فرط  دـعب  هد )  هاـنپ  نمـشد  نیا 
رهم زا  رس  زونه  متفگ ،  هبترم  دص  ار  هلمج  نامه  متشاذگ و  هدجس  هب  رـس  زاب  متفگ و  هبترم  دص  ار  هلمج  نامه  متـشاذگ و  نیمز 

ینعی یهایس  نآ  زا  ارم  دش و  رهاظ  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همئالا ّما  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترـضح  فطل  راثآ  هک  مدوب  هتـشادن  رب 
تاجن یبلط  تسایر  تفص 
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 . مدیدن دوخ  رد  تفص  نآ  زا  يرثا  هّللادمحب  مدومن  ناحتما  ار  دوخ  هبترم  اههد  مدومن و  هعجارم  مبلق  هب  هک  ادعب  داد و 

 ، تسا یمسج  ياهضرم  يافـش  زا  رتمک  شتیمها  یحور  ضارما  يافـش  دنا  هدرک  نامگ  مدرم  زا  یـضعب  هک :  تسا  رّکذت  هب  مزال 
نآ زا  رتزیگنا  تفگش  اهنآ  رظن  زا  تفای .  افش  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترـضح  تکرب  هب  روک  نالف  هک :  دوش  هتفگ  رگا  اذل 

تیمها و هکنآ  لاح  و  تفاـی .  افـش  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ترـضح نآ  تکرب  هب  بلط  تساـیر  صخـش  نـالف  دوش ،  هتفگ  هک  تسا 
نیا شا  هدـیاف  رثکا  دـح  دـنک ،  یم  ادـیپ  افـش  روک  کی  یتقو  رگا  ـالثم  تسا .  زیچ  نآ  هدـیاف  هجیتن و  هب  طوبرم  يزیچ  ره  شزرا 
نیب رگید  تفر  ایند  زا  یتقو  یلو  دشاب  یم  مشچ  ياراد  دنک ،  یگدنز  ایند  رد  دهاوخ  یم  هک  دودـحم  رایـسب  یلاس  دـنچ  هک  تسا 

یتخبدب زا  دنک ،  ادیپ  افـش  رگا  دوسح  صخـش  کی  اّما  تسا .  هدش  مامت  اج  نیمه  ییانیب  نآ  هدیاف  و  دشاب .  یمن  یقرف  انیب  روک و 
ندب دوخ  لثم  هک  یندب  تافص  سکعرب  تسه  وا  اب  هشیمه  حور ،  دوخ  دننامه  یحور  تافـص  اریز  هدرک ؛  ادیپ  تاجن  یگـشیمه 

 . دنام یم  یقاب  یتّقوم  تّدم  يارب 

رفِـص ترخآ  یگدـنز  لباقم  رد  ایند  یگدـنز  اریز  تسین ؛  هسیاقم  لباق  هجو  چـیه  هب  یمـسج  ضارما  اب  یحور  ضارما  نیارباـنب ، 
(1  . ) تسا

دشابن قح  لوبقم 

تدابع وا  رهم  یب 

تداعس دوب  شّبُح 

تواقش دوب  شضغب 

تسد هب  ازج  زور 

تعافش دوب  ارهز 

رشحم هب  دوش  دراو 

(2  ) تلالج تّزع و  اب 

یعقاو تالامک   ( 2 ) 

ریس لحارم  نم  یتقو 
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اب داهج  تبحم و  میقتسم و  طارص  تماقتـسا و  هبوت و  لحارم  و  مدرک ،  رود  دوخ  زا  ار  هلیذر  تافـص  و  مدومن ،  یط  ار  كولـس  و 
زا ادخ  هار  رد  متسناوت  یم  مدش و  هدنک  ایند  زا  هکلب  و  مدرک ،  نوریب  لد  زا  ار  ایند  ّتبحم  هرخ  الاب  و  مدومیپ ،  ار  تیدوبع  سفن و 
 ، دوبن مدوجو  رد  غورد  ایر و  تنایخ ،  ّبلقت و  هنوگچیه  رگید  مدرک و  یم  لـمع  ما  هفیظو  هب  دـعب  هب  نآ  زا  و  مرذـگب ،  زیچ  همه 
یم مدرم  مداخ  ار  دوخ  هکلب  مدوبن ،  مدرم  رخافت  ایر و  رکف  هب  هاگچیه  مدوب و  تسود  عون  دوب ،  هتفر  ملد  زا  یّلک  هب  دـسح  لخب و 

 . دوب هدش  فرطرب  مدب  تافص  تایقالخا و  زا  یلیخ  هرخ  الاب  و  مدینش ،  یم  قح  و  متفگ ،  یم  ّقح  متسناد ، 

 ، متخیر یم  کشا  متشاد ،  یـسنا  مدوخ  يادخ  اب  مدوب و  هتـسشن  یکیرات  قاتا  رد  هکنآ  اب  بش  کی  لاح ،  نیا  رد  عقوم و  نیا  رد 
هب ای  هدـش و  دوخ  یب  دوخ  زا  ای  مدوب ،  هتفر  باوخ  هب  نیب  نیا  رد  اـیآ  دـش ،  هچ  مناد  یمن  ناـهگان  مدوب ،  زاـین  زار و  مرگ  وا  اـب  و 

الثم يّدام  ياهرون  نیا  زا  دـینک  رکف  هکنآ  هن  دـش ،  رون  زا  رپ  مقاتا  مدـید  لاح  نآ  رد  هرخ  الاب  و  مدوب ،  هدـش  دراو  ّتیونعم  ملاـع 
 . فیطل یلو  رتنـشور ،  اهنیا  زا  هک  دوب  يرون  هن ،  دـشاب ،  هدـش  قاتا  دراو  دیـشروخ  هکنآ  لثم  ای  یعمـش و  رازه  ياـهغارچ  دـننام :

ینعی
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 . دش رترّونم  ممشچ  هکلب  دشن و  تحاران  ممشچ  ادبا  مدوب ،  هدش  دیدش  ییانشور  نیا  دراو  ناهگان  قلطم  یکیرات  زا  نم  هکنآ  اب 

ینادن ینیبن  ات   ) تسین و نکمم  شحرش  ملق  هب  نوچ  دوشن ؛ هداد  حرش  اهزیچ  زا  یـضعب  تاّیـصوصخ  هک  تسا  نیا  رتهب  هرخ  الاب  و 
( .

هب ّطلـست  شمارآ و  لامک  اب  یلو  تسیچ ،  وا  تسیک و  وا  هک  مداد  یمن  صیخـشت  تسرد  هک  یحبـش  رون  نیا  طـسو  رد  هرخ  ـالاب 
 . دش ماجنا  اهوگتفگ  نیا  یمهف )  یمن  ار  نابز  نآ  يوشن  لد  لها  ات  هک   ) لد نابز  اب  مدید و  ار  وا  سفن 

؟  دیتسه هک  امش  مدیسرپ :  وا  زا 

 . ممالسا یمارگ  لوسر  رتخد  ارهز ،  همطاف  نم  دومرف :

زا مشکب و  جنر  همه  نیا  تالامک  هب  ندیسر  يارب  نم  هک  دیدنسپ  یم  ایآ  میامـش ،  نادنزرف  زا  نم  دیتسه ،  نم  ردام  امـش  متفگ : 
؟  ددرگ يراج  کشا  همه  نیا  مناگدید 

اجک زا  دنادب ،  دسانـشب و  ار  ام  دـنک و  غراف  ایند  تبحم  زا  ار  شلد  ام  نایعیـش  زا  ای  ام و  نادـنزرف  زا  سکره  دومرف : نابز  نامه  اب 
يا و هدرک  كرت  ار  ایند  ّتبحم  هک  تسا  تسرد  وت  دیسر و  دهاوخ  یعقاو  تالامک  هب  دور ؟  یم  اجک  هب  تسه و  اجک  رد  هدمآ و 

هّللا لوسر  لاق  يا  هدادـن  ماجنا  زونه  تسا  ماـما  سدـقم  رون  نتخانـش  هک  مّود  طرـش  یلو  يا  هدومن  رود  دوخ  زا  ار  هلیذر  تاـفص 
 . هّیلهاج هتیم  تام  هماما  فرعیال  تام و  نم  (ص :) 

اهنآ ات  دننک  یفّرعم  نم  هب  ار  ناشدوخ  اهنآ  دیاب  تسامش ،  تسد  هب  مه  نآ  متفگ : 
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 . مسانشب ار 

 . دنک ییامنهار  ار  وت  مهد  یم  روتسد  ع )   ) يدهم ترضح  هّللا  هیقب  مدنزرف  هب  دومرف :

الاب دنا و  هداد  یبوخ  هدعو  نم  هب  هک  مدوب  لاحشوخ  یلو  مدیدن ،  بش  نآ  رد  ار  یتوکلم  یهلا و  لامج  نآ  رگید  دومرف و  ار  نیا 
 . مدوب هداد  رارق  یتسه  ناهج  هکلم  فطل  دروم  ار  دوخ  دوب  هک  يا  هلان  زجع و  ره  اب  هدوب  هک  يراشف  ره  اب  هرخ 

مهاوخ یم  دینک  رکف  هکنآ  هن  تسا ،  هدننک  تحاران  قوشعم  راظتنا  ردقچ  هک  هآ  دـمآ ،  مبل  هب  مناج  راظتنا  نیا  رد  هام  نیدـنچ  اّما 
هب مه  شدوز  ای  رید  دنک ،  یم  افو  شا  همه  نابوخ  هدعو  مفلاخم ،  رعـش  نیا  اب  نم  هن ،  درکن  افو  یکی  نابوخ  هدـعو  رازه  میوگب : 

نیا میوگب  مناوت  یم  ریخءات  نیا  تحلصم  زا  هک  ار  هچنآ  مناد .  یم  رتهب  مدوخ  دوب ،  متحلـصم  هب  مه  نم  نایرج  تسا ،  تحلـصم 
یمن تلفغ  وا  زا  يا  هظحل  متـشاد و  تسود  رتهب  مناج  زا  ار  وا  مدیـسر  وا  هب  یتقو  مدش ،  مبوبحم  قوشعم و  نادردـق  نم  هک  تسا 

 . مدوب رت  نادردق  دایز  دیاش  دندرک  یم  فطل  ار  فراعم  نآ  نم  هب  لوا  ياهزور  نامه  رگا  اّما  مدرک ، 

ربص دشاب .  بدا  فالخ  ای  هدـننک و  دورطم  ارم  هک  میوگب  يزیچ  متـساوخ  یمن  یلو  مدـش  روجنر  یلیخ  تّدـم  نیا  رد  لاح  ره  هب 
متسشن و یم  کیرات  قاتا  نامه  رد  مدوب ،  هدید  ار  سدقم  رون  نآ  هک  یتعاس  نامه  رد  اهبش  يا ،  هدنشک  ربص  هچ  اّما  مدرک ،  یم 

داروا راکذا و  نامه 
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اب هناـبدا  یب  مدوب  هدـش  لاـح  یب  مدوب و  هدرک  هیرگ  سب  زا  بش  کـی  هکنآ  اـت  دـش .  یمن  يربـخ  مدرک  یم  ار  يراز  عّرـضت و  و 
ناتدـنزرف منادـب  رگا  مسق  ناـتوخ  ناـج  هب  دـیا ،  هدـش  فطل  مک  امـش  ارچ  رخآ  متفگ :  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) رهطا همطاـف  ترـضح 

تکرح الا ن  نیمه  مسر  یم  اجنآ  هب  هدنز  هدش  هک  تمحز  ره  اب  نم  و  تسا ،  دـنوامد  هّلق  رـس  هادـف )  انحاورا   ) هّللا هیقب  ترـضح 
هک منک  هچ  اّما  مدرگ .  یم  رب  مریگ و  یم  وا  زا  دیا  هدومرف  هدعو  نآ  هب  ارم  هک  یسردو  موش  یم  فّرـشم  شرـضحم  هب  منک و  یم 
یب نیا  دوب ،  مناج  زا  رتزیزع  دوب  ما  هبوبحم  هک  وا  اّما  مرادـن .  یـضرع  مه  رگید  مرادـن و  تقاـط  رگید  نم  مناد ،  یمن  ار  وا  ياـج 
هّللا هیقب  ترـضح  یهلا  هدنیامن  اهنت  نارورـس و  رورـس  نازیزع و  زیزع  تسد  هب  ارم  تسد  بش  نآ  رد  درواین و  باسح  هب  ارم  یبدا 

( ءادـف اـنحاورا   ) هّللا هیقب  ترـضح  رـضحم  زا  نم  تفر و  درپس و  وا  هب  ارم  داد و  ءادـفلا ) همدـقم  بارتـل  نیملاـعلا  حاورا  یحور و  )
(3  . ) متفرگ میلعت  ار  مالسلا )  مهیلع   ) راهطا همئا  تفرعم 

شغورف زا  هک  ارهز 

هتفرگ ءایض  ملاع 

شضیفز یبن  نید 

هتفرگ امن  وشن و 

وا بتکم  میرم ز 

هتفرگ ایح  سرد 

العا شرع  هب  ینشج 

(4  ) هتفرگ ادخ  شرهب 

 ( س  ) همطاف ترضح  شآ   ( 3 ) 

رد دـندومرف : هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  مولعلا  رحب  يدـهم  دیـس  جاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  ترـضح  راوگرزب  همالع  لیلج و  دیـس  موحرم 
دومن راضحا  ص )   ) ربمغیپ بانج  ارم  مدوب و  هفرشم  هنیدم  رد  هک  مدید  ای  ؤر  ملاع 
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 ( مالـسلا مهیلع   ) همطاف ترـضحو  نینـسح  هتفرگ و  رارق  سلجم  ردص  رد  (ص )  ربمایپ بانج  مدید ،  مدش ،  هسدقم  هرجح  لخاد  . 
 . تسا هداتسیا  اپرس  ع )   ) یلع ترضح  اقآ  دنراد و  رارق  سلجم  هیشاح  رد 

هراب رد  ار  ینابرهم  تبحم و  لامک  هدومن و  يدلوب  ابحرم  باطخ  هب  بطاخم  ارم  مدش ،  فرشم  ص )   ) ادخ لوسر  یسوب  تسد  هب 
دندومن و رضاح  ار  رمالا  بحاص  سپ  نک .  لا  ؤس  دوخ  نامز  ماما  زا  دندومرف : مدومن .  لا  ؤس  دنچ  يا  هلءاسم  تشاد ،  لوذبم  نم 

 . مدومن لا  ؤس  ار  دوخ  لیاسم 

همطاف ترضح  هاگنآ  بایرد .  ار  ترسپ  كدلو :  يذخ  دندومرف : هدومن ،  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  ملاعود  یب  یب  هب  ور  سپ 
مرظن رد  لاـحلا  شکراـبم  تروص  اـیوگ  تفرگ  یمن  ار  شیور  نم  زا  درب و  دوـخ  هرجح  هب  تفرگ ،  ارم  تسد  اـهیلع ) هّللا  مالـس  )

تیاهن رد  مدرک و  لواـنت  دوب  نآ  رد  تاـبوبح  همه  هک  دروآ  شآ  نم  يارب  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  ترـضح  سپ  تسه ، 
هبترم کی  هب  مدرک  یم  هدهاشم  بتُک  رد  نآ  زا  دعب  هچره  هک  دـش  ادـیپ  میارب  يردـص  حرـش  نانچ  مدـش .  رادـیب  باوخ  زا  قوش 

 . مدیسر ماقم  نیا  هب  مدومن و  یم  ظفح 

مجع رد  یلب  تفگ :  يا ؟  هدـید  تفـص  نیا  هب  شآ  هک  مدرک  لا  ؤس  مرداـم  زا  يزور  اـت  مدوب  شآ  نآ  بلاـط  هشیمه  نآ  زا  دـعب 
هّللا مالـس   ) ارهز همطاف  مان  هب  شآ  نآ  دننک و  یم  شلخاد  تابوبح  همه  زا  دـنزپ و  یم  ار  یـشآ  روطنیا  هک  تسا  فراعتم  ناریا )  )

( اهیلع
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(5  . ) هدش يراذگ  مان 

دوجو ملاع  زا  رتعیسو  يا  هنیس  اب 

دوجس ینعم  زا  رتقیمع  يا  هژاو  اب 

يادخ هبوبحم  همطاف  يانث  مناوخ 

دورف ناتسآ  نآ  رب  زاینرس  مرآ 

یحو لوزن  تقو  هک  مالس  وا  رب  میوگ 

دوُدَو قلاخ  وا  رب  هداد  مالس  نادنچ 

یفطصم دومرف  هک  دورد  وا  رب  میوگ 

(6) دورد وارب  دتسرف  هک  ره  شادخ  دنشخب 

گرم زا  ییاهر   ( 4 ) 

ار هّیخیـش  ّهلاض  هقرف  اب  ار  هزرابم  تفلاخم و  يانب  نامرک  هب  تعجارم  زا  سپ  ینامرک  هیقف  اضر  دـمحم  ازریم  جاـح  هّللا  هیآ  باـنج 
 . تشون نانآ  ّدر  رد  یملع  هطقن  یب  باتک  کی  دراذگ و 

نآ موحرم ،  نآ  درک و  توعد  نامرک  ياه  یخیش  هیلع  رب  هزرابم  غیلبت و  يارب  يدزی  ظعاو  ییحی  دّیـس  جاح  موحرم  زا  یتقو  کی 
یبیجع هشقن  اب  ودنتفرگ  ار  ییحی  دّیـس  لتق  میمـصت  اهیخیـش  تخاس ،  هجوتم  نانآ  فارحنا  هب  ار  مدرم  و  دومن .  اوسر  ار  ّهلاض  هقرف 

 . دنربب فیرشت  لزنم  نالف  هب  ربنم  يارب  هک  دندرک  توعد  ناشیا  زا 

یسک و  تسا ،  هداتفا  گرم  ماد  رد  دید  درک و  رطخ  ساسحا  غاب  رد  دیس  دندرب .  رهـش  زا  جراخ  رد  یغاب  هب  دنتـشادرب و  ار  ناشیا 
دناوخ یم  ار  ترضح  نآ  هب  هثاغتسا  زامن  دنک و  یم  ادیپ  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  هب  یلّـسوت  تسین .  ربخ  اب  وا  عضو  زا  مه 
يادص هبترم  کی  هک  دـننک ،  هعطق  هعطق  ار  وا  دـنوش  یم  هدامآ  نانمـشد  هک  هدوب ،  ینیثیغا  همطاف  ای  یتالوم  ای  ندـناوخ  لوغـشمو 

هدیـسر و ار  اه  یخیـش  باسح  هتخیر و  غاب  نورد  هب  راوید  زا  دنیامن و  یم  هرـصاحم  ار  غاب  نآ  هدش  دـنلب  اهناملـسم  دایرف  ریبکت و 
ار دیس 
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لا ؤس  ینامرک  هّللا  هیآ  زا  دندروآ !  لزنم  رهـش و  هب  ینامرک  اضر  دـمحم  ازریم  جاح  موحرم  هارمه  هب  مارتحا  اب  و  دـنیامن ،  یم  اهر 
؟  تسا يراتفرگ  گرم و  ضرعم  رد  ییحی  دیس  هک  دیتسناد  اجک  زا  امش  هک  دندرک 

مرـسپ هب  ار  تدوخ  ًاروف  اضر  دمحم  خیـش  دندومرف : مدـیدارارهز  همطاف  هرهاط ،  ترـضح  باوخ  ملاع  رد  مدوب ،  هدـیباوخ  دومرف :
(7  . ) دش دهاوخ  هتشک  وا  ینک  رید  رگا  هک  هدب  تاجن  ار  وا  ناسرب  ییحی  دیس 

تسلا زور  زا  شمیدناوخ  همطاف 

تسا لقیص  اهلد  هب  شصالخا  گنر 

وا تسا  تاوامس  ضرا و  رطاف 

وا تسا  تاجاح  یضاق  ردصم 

لالج زع و  هگرد  نانکاس 

لاقم نیا  رد  قح  تاذاب  ادصمه 

دیون وت  رب  یفطصم  (ص )  دّمحم يا 

(8) دیمد تمصع  هدنشخر  بکوک 

دش زاب  لفق   ( 5 ) 

مرتحم لضاف  زا  دومرف : يریمشک  یـضترم  دیـس  جاح  هرهاب  تامارک  بحاص  دنزرف  يریمـشک  یقت  یلع  دّیـس  اقآ  ردقلا  لیلج  دیس 
فرط ناضمر  كرابم  هام  رد  يزور  فرشا  فجن  رد  هّینید  مولع  لیصحت  تاقوا  رد  دومرف : هک  مدینش  يرال  سابع  دیس  اقآ  بانج 

زا سپ  هک  متفر ،  تسه ،  مبیج  رد  دیلک  هکنیا  لایخ  هب  هدرک و  لفق  ار  هرجح  رد  متشاذگ و  هرجح  رد  هدرک و  هیهت  يراطفا  رـصع 
تسین مبیج  رد  دیلک  مدید  منک ،  زاب  ار  هرجح  رد  متـساوخ  مدمآ ،  هسردم  هب  مدناوخ و  ار  زامن  هکنیا  ات  میایب ،  اشع  برغم و  زامن 

هدمآ نوریب  هسردم  زا  مدوب .  تحاران  تخـس  دیلک  نتفاین  ینـسرگ و  تّدش  هطـساو  هب  مدرکن .  ادیپ  ار  دـیلک  مدرک  صحفت  هچره 
موحرم هاگان  مدرک ،  یم  هاگن  نیمز  هب  مدز و  یم  مدق  مرح  ات  دوخ  ریسم  رد  هناّریحتم 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 148ناهفصا   هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


مان دنیوگ  یم  دومرف : دمآ و  هسردم  هب  نم  اب  مدرک .  ضرع  ار  بلطم  دیسرپ ،  ار  میتحاران  تلع  مدید .  ار  يریمـشک  یـضترم  دیس 
رتمک اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  ام  هدج  ایآ  ددرگ  یم  زاب  لفق  نآ  دناوخب  هتسب  لقف  هب  دنادب و  یـسک  رگا  ار  ع )   ) یـسوم ردام 

(9  . ) دش زاب  لفق  مدید  تقو  کی  ارهزلا  همطاف  ای  دومرف : داهن و  لفق  رد  تسد  سپ  تسا ؟  وا  زا 

رواد همئاق  يا  ربمغیپ  هعضب  يا 

 ( (ع ارهزلا همطاف  يا  رشحم  هعفاش  يا 

یناماما مام  وت  ینادزی  تجح  وت 

اپ رب  دش  وتز  ملاع  یناکما  دجوم  وت 

یهاش ایح  کلم  رد  یهام  فرش  جرب  رد 

هط رجش  لصا  یهللا  تمصع  وت 

وت یعیطم  رما  رد  وت  یعینم  ردق  رد 

ایعل تا  هلئاق  يا  وت  یعیقب  هب  نوفدم 

ییاهیبا ما  وت  ییارغ  هبطخ  وت 

(10) الوم لد  بوبحم  ییاربک  هقیدص 

هقداص يای  ؤر   ( 6 ) 

کیرات هناخ  نآ  رد  اما  مدـش ،  کیرات  يا  هناخ  دراو  مدـید  یم  ای  ؤر  ملاع  رد  یناثلا ،  داـمج  موس  بش  یـسمش ،  لاس 1325  رد 
يور اهکـشا  دنک و  یم  هیرگ  هتـسهآ  هتـسهآ  تسا  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  تروص  اهنت  مدید  متفر  کیدزن  تسا .  نشور  یعمش 

هک اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ندب  زا  یمین  مدـید  مدرک  هاگن  هک  بوخ  تسا ،  لوغـشم  يزیچ  کی  هب  تسا و  ناتلغ  شتروص 
: دز ادـص  درک ،  مامت  ار  نفک  لسغ و  یتقو  دوب .  نداد  لـسغ  لوغـشم  ع )   ) یلع دوش و  یم  هدـهاشم  دـنا  هدـناباوخ  يا  هتخت  يور 

 . دینک عادو  ناتردام  اب  دییایب  ارهز  نادنزرف 

هّللا مالس   ) همطاف ندب  رود  یکیرات  نآ  رد  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  یعمج 
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یلع هتـسکش .  ولهپ  ردام  يا  مدز :  یم  دایرف  نم  دوخ  هک  منک  یمن  شومارف  دندش .  یمن  هدید  اهنآ  یلو  دـندوب  هدـش  عمج  اهیلع )
 . مدش رادیب  باوخ  زا  درک ،  نفد  هناخ  نامه  رانک  رد  ار  ترضح  نآ  (ع ) 

ربمایپ رهطم  مرح  دراو  مدـش و  فرـشم  راب  نیلوا  يارب  هک  لاس 1346  رد  یلو  مدوب ،  هدـشن  فرـشم  هنیدـم  زونه  تقو  نآ  رد  نم 
منک لا  ؤس  تسا  بوخ  متفگ ،  مدوخ  اـب  تشاد .  دوجو  مدوب  هدـید  باوخ  رد  هک  یلحم  ناـمه  رد  يربـق  مدـیدرگ ،  ص )   ) مرکا

زج سدقم  ربق  نآ  هک  دش  مولعم  مدرک ،  لا  ؤس  علطم  دارفا  زا  یتقو  ریخ ؟  ای  تسا  فورعم  ترضح  نآ  مان  هب  ربق  نیا  ایآ  هک  منیبب 
(11  . ) تسا هدشن  هتخانش  مالسلااهیلع )   ) همطاف مان  هب 

شیوخ هناخ  نایم  هدید  یسک 

دریگب ور  دوخ  رهوش  زا  ینز 

نتفر ار  هاگ  هب  هدید  یسک 

دریگب ولهپ  رب  تسد  یناوج 

یناوجون رد  ینز  هدید  یسک 

دریگبوخ مغ  هلان و  هآ و  هب 

رتسبز دزیخ  رب  هک  دهاوخ  رگا  و 

دریگب وناز  رب  تسد  دلانب 

ار دوخ  گرم  یضیرم  هدید  یسک 

دریگب وراد  دوخ  درد  يارب 

ربهر ظفح  رهب  هدید ز  یسک 

دریگب زاب و  خر و  نز  کی  رپس 

یلین راسخر  کی  هک  دیاب  ارچ 

دریگب ورین  همه  نآ  ردیح  ز 

ار شا  هناخ  برد  تخوس  شتآوچ 
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(12) دریگب وربآ  دیاب  ارهز  ز 

درد يافش   ( 7 ) 

وا هب  دـیادش  رد  دوب و  ام  لیماف  يارب  یتکرب  هدـباع و  هک  متـشاد  يا  هیولع  هلاـخ  دومرف : ینارهت  يرورـس  ربکا  یلع  یجاـح  باـنج 
لد درد  هب  هردخم  نآ  یتقو  کی  دش !  یم  فرط  رب  نامیاه  يراتفرگ  وا  ياعد  زا  میدش و  یم  هدنهانپ 
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 . دنک یمن  هدیاف  دنک  یم  هعجارم  ناتسرامیب  رتکد و  دنچ  هب  ددرگ و  یم  التبم 

ماعط مه  ار  سلجم  لها  دوش و  یم  لّسوتم  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  هب  هعفد  نیا  تفرگ .  یم  هنانز  هضور  سلجم  نز ،  نیا 
 . دهد یم 

یم هضرع  شترضح  هب  دنا .  هدروآ  فیرشت  شا  هناخ  هب  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  ار  مالسلااهیلع )  ) ارهز هقیدص  ترضح  بش  نامه 
 . متسنادن لباق  ار  دوخ  نوچ  مدرکن ،  توعد  امش  زا  هتشذگ  زور  هکنیا  و  تسا .  رقحم  ام  هبلک  ملاع  ود  يوناب  يا  هک :  دراد 

 . میهد تناشن  ار  تیاود  درد و  میهاوخ  یم  لاحلا  میدوب و  رضاح  میدمآ و  دوخ  ام  دوب : هدومرف  مالسلااهیلع )   ) ارهز ترضح 

ماـمت دـنک و  یم  هاـگن  نک .  هاـگن  متـسد  فک  هب  دـنیامرف : یم  دـنریگ و  یم  شتروص  يذاـحم  ار  دوخ  كراـبم  تسد  فک  سپ 
 . تسا نآ  رد  يدایز  كرچ  هک  دنیب ،  یم  ار  دوخ  محر  هلمج  نآ  زا  دنیب  یم  كرابم  تسد  فک  نآ  رد  ار  دوخ  نوردنا 

دوب هدومرف  هک  يرتکد  ناـمه  هب  ادرف  يوش !  یم  بوخ  نک  هعجارم  رتکد  نـالف  هب  و  تسا ،  محر  زا  وت  درد  دوب : هدومرف  ترـضح 
(13  . ) ددرگ یم  فرط  رب  درد  یمک  هلصاف  هب  دیوگ و  یم  ار  شدرد  دنک و  یم  هعجارم 

تسادخ ياربک  سومان  همطاف 

تسادج وازا  یک  تسا  هّللا  ترتع 

میاوت نایادگ  بشما  همهام 

میاوت نامهم  هدناوخان  هدناوخ و 

میا هدنام  ردرب  هک  دش  یهاگ  رید 

میا هدنامرد  ناج  هتسخ  اپ و  هتسخ 

ناج رون  يا  نکف  ام  رب  رظن  کی 

نایم رد  تعافش  ياپ  هن  شیپ 

تسوت شیپ  نام  رد  مینادنمدرد و 

شیک ناسحا  مینادنمتسم و 
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تسوت

زاردوس ره  زا  تسا  تاجاح  تسد 

(14) زاسب ناجاتحم  راک  زاسراک 

زیچ شش  رّکذت   ( 8 ) 

يارب هک  تساهتّدم  تفگ :  هدـنب  هب  تشاد  عماج  دجـسم  تعامج  زامن  رب  تموادـم  هک  يا  هیولع  همرتحم  مناخ  لبق  لاس  دـنچ  رد 
ترـضح نآ  ای  ؤر  ملاع  رد  هتـشذگ  بش  هکنیا  ات  ما  هدـش  لسوتم  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  هرهاط  هقیدـص  ما  هّدـج  هب  متاجن 

؟  میشاب تاجن  لها  هک  مینک  هچ  نانز  ام  یب  یب  مدرک :  ضرع  مدیدار 

زا و  تسیچ ؟  زیچ  شش  نآ  مسرپب  هکنیا  زا  مدرک  تلفغ  نم  و  دیوش .  تاجن  لها  ات  دینک  تبظاوم  زیچ  شش  هب  نانز  امـش  دومرف :
؟  تسا مادک  زیچ  شش  نآ  وگب  وت  الاح  مدش  رادیب  باوخ 

ار (ص )  ادخ لوسر  اب  اهنآ  تعیب  ندش  هتفریذپ  طورـش  نانز و  فیاظو  هنحتمم  هروس  رخآ  دیجم  نآرق  رد  هک  دیـسر  مرظن  هب  هدنب 
هک مداد  رکذت  هیولع  نآ  هب  هک  تسا  زیچ  شـش  مدـید  مدرمـش  مدومن و  هعجارم  روبزم  هروس  زا  هیآ 12  هب  سپ  تسا  هدومرف  ناـیب 
هیآ دـننادب  ار  دوخ  فیاظو  ناملـسم  نانز  هکنیا  يارب  تسا و  زیچ  شـش  نیمه  مالـسلااهیلع )   ) يربک هقیدـص  ترـضح  دارم  اعطق 

: ددرگ یم  لقن  يا  همجرت  رصتخم  اب  روبزم 

ٍناتُْهِبب َنیتْءاَیال  َّنُهَدالْوَا و  َْنُلتْقَیال  َنینْزَیال َو  َْنقِرْسَیالَو َو  اْئیَـش  ِهّللاِاب  َنْکِرُْـشیال  ْنَا  یلَع  َکَنِْعیاُبی  ُتانِمْؤُْملا  َكَءاج  اِذا  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَا  ای 
(15  . ) ٌمیحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِا  َهّللا  َّنَُهل  ْرِفْغَتْسا  َّنُهِْعیابَف َو  ٍفوُْرعَم  یف  َکَنیصْعَیال  َّنِِهلُجْرَا َو  َّنِهیْدیَا َو  َْنَیب  ُهَنیرَتْفَی 

كرت هک  هدب  رّکذت  اهنآ  هب  ار  زیچ  شش  دننک ،  دهع  وت  اب  دنهاوخ  یم  دنیآ و  یم  شیپ  هنم  ؤم  نانز  هک  یتقو  ربمغیپ !  يا  ینعی : 
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: دننکن

باـتک رد  هک  یلیـصفت  هب  تداـبع  لاـعفا و  تافـص و  تاذ و  رد  ینعی   . ) دـهدن رارق  کیرـش  ار  زیچ  چـیه  ادـخ  يارب  هـکنآ :  لّوا 
 ( . تسا يزاریش  بیغتسد  موحرم  هریبک  ناهانگ 

 . دینکن يدزد  ناشیا  ریغ  نارهوش و  لام  زا  نقرسی :  و ال  مّود : 

 . دننکن انز  نینزی :  و ال  مّوس : 

مارح و مه  اهنآ  طقس  هک  هغضم  هقلع و  هفطن و  ینعی  هچب  نیوکت  هدام  هکلب  نینج ،  طقس  نتشُک   ) دنشُکن ار  دوخ  نادنزرف  مراهچ : 
 ( . تسا هید  بجوم 

ار نآ  دـیوگب : درادرب و  هار  رـس  زا  ار  يا  هچب  ینز  هکنیا  دـننام  دـندنبن ،  یـسک  رب  دـنفابن و  دوـخ  شیپ  زا  یغورد  ناـتهب و  مجنپ : 
یناتهب ره  یلک  روطب  و  ددنبب .  اهنآ  رب  انز  ناتهب  و  دنک ،  فذق  ار  نمادکاپ  نانز  هکنیا  و  اهنیا .  دننام  تسه و  مدـنزرف  ما و  هدـییاز 

 . دنک كرت  دیاب  ار 

رظن و زا  زیهرپ  رهوش و  زا  تعاطا  موزل  دننام  تاکز و  جح ،  هزور ،  زامن ،  دننام  یهد  نامرف  نآ  هب  هچ  ره  رد  دـمحم  يا  و  مشش : 
 . دننکن تفلاخم  ار  وت  هریغ  یبنجا و  اب  سمل 

نابرهم هدنزرمآ و  ادخ  هک  هاوخب  شزرمآ  ادخ  زا  ناشیا  رب  نک و  تعیب  دش  هتفگ  هک  یئاهطرش  رب  نانز  نیا  اب  سپ  ینعی  نهعیابف : 
(16  . ) تسا

يرتشم هام و  هدنبات  تا  هرهچ  رونز  يا 

يرف ولین  دنبگ  نارتخا  مشچ  هریخ 

فافع جرد  رهوگ  تمصع  جرب  باتفآ 

يرورس لضف و  دهم  شنیرفآ  مزب  عمش 

همطافرب لزا  قالخز  تمصع  تیآ 

يربمغیپ تیآ   ( ص  ) دمحمرب نوچ  دش  متخ 

سب تسناد و  یمنار  رهوگ  هنادکی  نیاردق 

يرآ يرآ 
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يرهوگ دناد  هک  ار  رهوگ  ردق 

تسوا هک  یلعا  یلع  شکاپ  رسمه 

(17  ) يروای ار  یفطصم  نامیا  جیورت  هر  رد 

اهضیرم يافش   ( 9 ) 

ینیسحلا دبع  مساق  ياقآ  دنا : هتشاد  موقرم  نینچ  مق  نکاس  ظعاو ،  یقرب  نیسح  دیس  ياقآ  بانج  لیبن  لضاف  لیلج و  دیـس  موحرم 
: درک تیاکح  بناجنیا  يارب  دوب  لوغشم  تمدخ  هب  هنس 1348  رد  هک  مالسلااهیلع )   ) هموصعم ترضح  سدقم  هناتسآ  هزوم  سیلپ 
 ، مدرک یم  تمدخ  نهآ  هار  رد  نم  دندوب  ناریا  رد  دندرب و  یم  يوروش  هب  بونج  هار  زا  ار  دوخ  تالومحم  نیقفتم  هک  ینامز  رد 
ریز دندرب و  مق  ناتسرهش  یمطاف  ناتسرامیب  هب  ارم  تفر و  نویماک  خرچ  ریز  نم  ياپ  کی  یشک  گنـس  نویماک  اب  فداصت  رثا  رد 

هنابـش هاجنپ  تّدم  دوب و  هدش  گرزب  اکتم  کی  هزادنا  هب  هدرک و  مرو  میاپ  مدومن ،  یم  هجلاعم  یفیـس  رتکد  یـسردم و  رتکد  رظن 
یـسک تشادـن  ناکما  مدرک .  یم  دایرف  هلان و  درد  تّدـش  زا  امئاد  تفرن و  ممـشچ  هب  باوخ  هظحل  کی  یتح  درد  تّدـش  زا  زور 

 . تفرگ یم  ارف  دایرف  يادص  ار  نلاس  قاتا و  مامت  مدش و  یم  رایتخا  یب  هک  تفرگ  یم  درد  نانچنآ  اریز  دراذگب ؛ میاپ  هب  تسد 

زا يرایـسب  مرداـم  و  مدوب ،  لّـسوتم  مالـسلااهیلع )   ) هموصعم ترـضح  بنیز و  ترـضح  ارهز و  ترـضح  هب  تدـم  نیا  لـالخ  رد 
 . درک یم  ادیپ  لسوت  تفر و  یم  مالسلااهیلع )   ) هموصعم ترضح  مرح  هب  تاقوا 

نم يولهپ  باوختخت  يور  نم  لثم  دوب و  هدـش  یمخز  هلولگ  تباصا  رثا  رد  هک  مه  لاس  هدراهچ  یلا  هدزیـس  دودـح  رد  هچب  کی 
اب وا  هلصاف  دوب و  يرتسب  تسار  فرط  رد 
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سوی أم  وا  زا  اهرتکد  دوب و  هدـش  ماذـج  هروخ و  هب  لیدـبت  مخز  هلولگ  نتفر  ورف  تاحارج و  رثا  رد  دوب و  رتم  کی  دودـح  رد  نم 
یم دندمآ  یم  اهراتـسرپ  تقو  ره  دش و  یم  هدینـش  وا  زا  یفیعـض  یلیخ  يادص  یهاگ  دوب و  راضتحا  لاح  رد  زور  دـنچ  دـندوب و 

 . دنتشاد ار  وا  گرم  راظتنا  هظحل  ره  و  تسا ؟  هدرکن  مامت  دندیسرپ 

دوبهب بشما  رگا  هک  متفرگ  میمصت  متـشاذگ و  دوخ  ياکتم  ریز  مدرک و  هیهت  یـشک  دوخ  يارب  یمـس  داوم  يرادقم  مهاجنپ  بش 
یتفرگ ترـضح  زا  ارم  يافـش  بشما  رگا  متفگ :  وا  هب  دمآ  مندید  يارب  مردام  دوب .  هدش  مامت  متقاط  نوچ  منک  یـشک  دوخ  متفاین 

فرط هب  بورغ  مردام  دوب ،  یعطق  میمصت  متفگ و  يدج  ار  هلمج  نیا  دید و  یهاوخ  باوختخت  يور  ارم  هزانج  حبـص  ّالا  و  اهبف ، 
 . تفر رهطم  مرح 

نامه هک  نم  قاتا  دراو  نلاس )  رد   ) غاب رد  زا  هللجم  نز  هس  مدید  ای  ؤر  ملاع  رد  تفرگ .  باوخ  ار  منامشچ  يرـصتخم  بش  نامه 
ترـضح یلوا  مدیمهف  نینچ  تسا و  رتشیب  وا  تیـصخش  دوب  ادیپ  اهنز  زا  یکی  دندش .  دوب  هدیباوخ  تخت  يور  نم  يولهپ  مه  هچب 

 . دنتسه مالسلااهیلع )   ) هموصعم ترضح  یمّوس  و  مالسلااهیلع )   ) بینز ترضح  یمّود  و  مالسلااهیلع )   ) ارهز

هچب نامه  تخت  فرط  هب  میقتسم  موس  فیدر  هموصعم  ترـضح  رـس و  تشپ  بنیز  ترـضح  ولج ،  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح 
 . مناوت یمن  تفگ :  وش .  دنلب  دندومرف : هچب  نآ  هب  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  دنداتـسیا  تخت  ولج  مه  يولهپ  هس  ره  و  دندمآ . 

ترضح
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 . تسشن دش و  دنلب  هچب  مدید  باوخ  ملاع  رد  يدش .  بوخ  وت  دندومرف : مناوت .  یمن  تفگ :  وش .  دنلب  دومرف :

زا اـنثا  نیا  رد  دـندومرفن ،  یهجوت  نم  تخت  يوس  هب  یتـح  راـظتنا  فـالخ  رب  یلو  دـنیامرفب  یهجوت  مه  نم  هب  متـشاد  راـظتنا  نم 
هیهت هک  یمس  اکتم و  ریز  مدرک  تسد  دنتشادن .  یتیانع  نم  هب  هللجم  ناوناب  نآ  دوش  یم  مولعم  مدرک  رکف  دوخ  اب  مدیرپ و  باوخ 
هتفای افـش  مه  نم  اهنآ  مودق  تکرب  زا  دنا  هداهن  مدـق  ام  قاتا  رد  نوچ  تسا  نکمم  مدرک  رکف  دوخ  اب  مروخب  مرادرب و  مدوب  هدرک 
دروم مه  نم  مدیمهف  دنک .  یم  تکرح  مدـید  مداد ،  تکرح  ار  میاپ  هتـسهآ  دـنک ،  یمن  درد  مدـید  مداهن  میاپ  يور  ار  متـسد  ما 

 . ما هتفرگ  رارق  هجوت 

 . تسا هدرم  هک  لایخ  نیا  هب  تسا ؟  لاح  هچ  رد  هچب  دنتفگ : دندمآ و  اهراتسرپ  دش ،  حبص 

هکنیا ات  دـینکن .  شرادـیب  متفگ :  دوب ،  باوخ  هچب  هدـش .  بوخ  امتح  متفگ :  ییوگ ؟  یم  هچ  دـنتفگ : هدـش .  بوخ  هچب  متفگ : 
راک نایرج  زا  زونه  اما  هتـشادن ،  ندب  رد  یمخز  ادبا  ایوگ  دوبن ،  شیاپ  رد  مخز  زا  يرثا  چیه  دندمآ ،  اهرتکد  دش ،  رادیب  شدوخ 
هدش مامت  میاپ  مرو  نوچ  دنک  نامسناپ  دیدجت  درادرب و  نم  ياپ  يور  زا  لومعم  قبط  ار  هبنپ  دناب و  دمآ ،  راتسرپ  دنرادن .  ربخ  نم 

 . هتشادن یتحارج  مخز و  الصا  ایوگ  دوب  میاپ  اه و  هبنپ  نیب  يا  هلصاف  دوب 

مرو هیرگ  يدایز  زا  شنامشچ  دمآ ،  مرح  زا  مردام 
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رتـهب متفگ :  دـنک ،  هتکـس  يداـیز  حرف  زا  دوب  نکمم  اریز  متفایافـش ،  میوگب  متـساوخن  تسا ؟  روطچ  تلاـح  دیـسرپ : دوب .  هدرک 
اّما و  مدرک .  لقن  ار  نایرج  ادعب  میتفر ،  لزنم  هب  دوب ) یعونصم  مراک  نیا  هّتبلا   ) لزنم هب  میورب  اصع  اب  و  روایب ،  ییاصع  ورب  متـسه 

يادص تسا  زجاع  نآ  حرش  زا  نابز  دوب  اهرتکد  اهراتـسرپ و  تیعمج و  زا  ییاغوغ  هچب  نآ  نم و  نتفایافـش  زا  سپ  ناتـسرامیب  رد 
(18  . ) دوب هدرک  رپ  ار  نلاس  قاتا و  ياضف  مامت  تاولص  هیرگ و 

لوتب يارهز  همطاف  رشب  زومآ  تفع 

 ( ص  ) لوسر ناتسب  لگ  توبن  جنگ  رهوگ 

لوسر تفگ  شهمز  رتهب  خر  عولط  اب 

لوفا میب  رگد  تسین  ارم  تخب  رتخا 

ددرگ یهللا  تایانع  لومشم  هکره 

لوصح هب  اوقت  تلود  زا  دسر  شراک  همه 

یلزا فطل  همه  نیا  وا  لماش  نز و  کی 

(19  ) لومشم ار  قح  تمحر  رگد  تسیک  وا  زا  شیب 

دیدش درد  يافش   ( 10 ) 

رد ار  اهنآ  زا  یکی  هنومن  يارب  هک  دنراد ،  یبیجع  يایاضق  مق  هیملع  هزوح  يالـضف  زا  یباراد  يراصنا  یبنلادبع  خیـش  ياقآ  بانج 
 . منک یم  لقن  ناشیا  دوخ  ياه  هتشون  زا  اجنیا 

نارهت رد  هبترم و  جنپ  مق  رد  هبترم و  هس  زاریـش  رد  مدوب و  هدش  هجیگرـس  درد و  رـس  دیدش  تلاسک  راچد  هک  دوب  لاس  کی  تّدم 
 ، دوب نّکـسم  یهاگ  طقف  اهنیا  مامت  یلو  مدومن ،  فرـصم  یناوارف  ياه  لوپمآ  اهوراد و  هعجارم و  يدّدعتم  ياهرتکد  هب  هبترم  هس 

تجهب هّللا  تیآ  دجـسم  هب  یتخـس  هب  تعامج  زامن  يارب  یتحاران  نیع  رد  اهبـش  زا  یکی  هکنیا  ات  درک .  یم  دوع  تلاسک  هرابود  و 
هتسجرب و ياملع  زا  یکی  هک 
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یلیخ هکنیا  لثم  ینالف  دیـسرپ  دـیمهف و  اقفر  زا  یکی  هک  يروط  هب  دوب  دـب  یلیخ  ملاح  زاـمن  نیب  رد  متفر .  تسا  ناـمز  ياـیقتا  زا 
ما هدرک  فرصم  وراد  ما و  هدومن  هعجارم  رتکد  هب  مه  هچره  متسه و  نینچ  نیا  هک  تسا  لاس  کی  تّدم  متفگ :  یتسه ؟  تحاران 

اروف دینک .  هعجارم  اهنآ  هب  میراد  یبوخ  رایـسب  ياهرتکد  ام  دومرف : دوب  نیقّتم  الـضف و  زا  دوخ  هک  اقآ  نآ  هتـشادن ،  يریثءات  چـیه 
 . دینک یم  ادیپ  افش  امتح  هک  دیوش  لّسوتم  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  هب  هک :  دومرف  هفاضا  ناشیا  مدیمهف و 

الضف زا  رگید  یکی  اب  یتحاران  تلاح  نامه  اب  نابایخ  رد  مدمآ  موش ،  لسوتم  متفرگ  میمصت  درک و  رثا  نم  رد  یلیخ  ناشیا  فرح 
لزنم و هب  دعب  متفر و  مالـسلااهیلع )   ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  سپـس  دومن .  لسوت  رب  صیرحت  ار  ریقح  مه  وا  هک  مدرک  دروخرب 

 . مدیباوخ دعب  مداد و  رارق  هطساو  ار  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  مدومن و  هیرگ  لسوت و  عرضت و  هب  عورش  اهنت  يا  هشوگ  رد 

زا یکی  دنتشاد و  تکرـش  سلجم  نآ  رد  تاداس  زا  رفن  دنچ  دش و  رارقرب  یـسلجم  مدید  باوخ  ملاع  رد  دوب  هتـشذگ  همین  زا  بش 
 . درک ییاعد  هدنب  يارب  دش و  دنلب  اهنآ 

طاشن تلاح  اب  اروف  مدرک و  قوذ  مرادن .  هجیگرس  درد و  رـس  زا  يراثآ  چیه  مدید  مداد  ناکت  ار  مرـس  مدش  رادیب  باوخ  زا  حبص 
مدومن و رارقرب  لزنم  رد  يا  هضور  سلجم  مدرک و  توعد  ار  يا  هدـع  مدـید و  ار  اـقفر  مدوب  مورحم  دوـب  یتدـم  هک  یلاحـشوخ  و 

هّللا ءاشنا 
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ملاح هّلل  دـمحلا  درذـگ  یم  نایرج  نیا  زا  هام  تشه  دودـح  هک  نونکا  تشاد و  مهاوخ  ار  یگناخ  هناهام  هضور  نیا  رمع  نایاپ  اـت 
(20  . ) مراد هتشاد و  غیلبت  سرد و  هب  لاغتشا  يراودیما  لامک  اب  هدش و  ربارب  نیدنچ  متاقیفوت  بوخ و  رایسب 

ارهز ایح  ملح و  هرهز  قیاقح  كالفا  زا 

ارهز افص  قدص و  رهوگ  قح  تمصع  رحب  هب 

مدآ ینب  ناوسن  رخف  نید ،  يوناب  هناگی 

ارهز ابع  لآ  لفحم  مزب  عمش  نازورف 

ءاروح هیسنا  ءاسنلا  ریخ  هرهاط  لوتب 

ارهز ءایبنالا  ریخ  تنب  همئالا  ما  نیهم 

رتخا شدرگ  زا  ناهج  ياهمغ  دروآ  شیپز 

(21) ارهز اضر  يدوب  اضق  رما  ره  هب  قح  يارب 

جالعلا بعص  ضرم   ( 11 ) 

 ، دش هداد  صیخـشت  يویر  ضرم  میدرک ،  هعجارم  ابطا  هب  دش ،  راتفرگ  یجالعلا  بعـص  ضرم  هب  ملایع  لبق  لاس  تسیب  دودح  رد 
جالعلا بعص  هداعلا و  قوف  ار  تلاسک  يرادربسکع ،  قیقد و  هنیاعم  زا  دعب  مدرک ،  هعجارم  هطوبرم  صصختم  هب  يرتهب  هجیتن  يارب 

میدنارذگ یم  تحاران  برطضم و  هزادنا  یب  ار  اهزور  میدش .  سویءام  یلک  هب  نآ  جالع  زا  دوب و  رثا  یب  وراد  هخسن و  هتـسناد و 
بتک رد  هک  ار  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترضح  زامن  هدز و  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوت  تسد  راچان  ، 

 : تسا نیا  زامن  نآ  و   ) مدناوخ تسا  روثءام  هیعدا 

یناشیپ سپس  مالسلااهیلع ، )  ) ارهز ترضح  روهشم  حیبست  ادعب  ریبکت و  هبترم  هس  مالس  زا  دعب  هک  تسا  حبص  زامن  لثم  تعکر  ود 
رکذ هبترم  دص  هتـشاذگ  رهُم  رب  تروص  تسار  فرط  دعب  ینیثیغَا  ُهَمِطاف  یتالوم ي ا  ای  ییوگ  یم  هبترم  دص  هتـشاذگ و  رهُم  يور 

هتشاذگ رهُم  يور  یناشیپ  دعب  روکذم 
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هد دصناپ و  اعمج  هک  رکذ  نامه  هبترم  هد  دصکی و  رهم  يور  یناشیپ  دعب  روکذم ،  رکذ  هبترم  دصکی  پچ  فرط  دعب  هبترم ،  دص 
 . دوش یم  هتفگ  رکذ  هبترم 

 . دش دهاوخ  هدروآ  رب  تاجاح  هّللا  ءاشنا  دوش  تجاح  ضرع  ادخ  هب  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  هلیسو  هب  دعب 

هدجـس لاح  نامه  رد  مدوب  هتـسکشلد  تحاران و  رثءاتم و  هک  یلاـح  رد  راـکذا  ناـیاپ  زا  دـعب  مدـناوخ )  يزاـمن  نینچ  نیا ،  رباـنب 
باوخ زا  اتعفد  دـندومرف  یم  تمحرم  فطع  هک  مدـید  ما  هضیرم  نیلاـب  هب  ار  مالـسلااهیلع )   ) همطاـف ترـضح  باوخ  رد  مدـیباوخ 

یتمالـس زور  دنچ  زا  سپ  هجیتنلاب  داد و  تسد  وا  هب  يدوبهب  تلاح  دـعب  هب  زور  نآ  زا  دـش و  دـیما  هب  لّدـبم  مسءای  هدـش و  رادـیب 
 . تفایرد ار  لماک 

 . منیب یمن  وا  رد  یتلاسک  تفگ :  بجعت  اب  لماک ،  تقد  هنیاـعم و  زا  دـعب  وا  مدرب  بیبط  دزن  ار  وا  رطاـخ ،  ناـنیمطا  هنیاـعم و  يارب 
(22  . ) مکیلاءاجل نم  نمآ  مکب و  کسمت  نم  باخ  ام  میناوخ  یم  هعماج  ترایز  رد  هک  تسا  نینچ  يرآ 

یمظع تیآ  ایح و  جرد  رد  يا 

يربک میرم  يرولا و  ریخ  هعضب 

 ( (ص دمحم تخد  همئالا  ما  همطاف 

ءابآ هعبس  هتشگ  داجیا  وت  رهب 

یمولع ما  لضف و  ما  باتک ،  ما 

يرسلا هجاوخ  هدناوخ  تاهیبا  ما 

هّیقن هّیقت  هیضرم و  هیضار 

ءالعا یلاع  ّیلع  ردیح  رسمه 

هیکز لوتب و  هقیدص و  وت  مان 

ارذع هثدحم  هروصنم و  هرهاط 

داد مسق  (س )  ارهز هب  ار  ادخ   ( 12 ) 

رب دیـسر و  یم  رظن  هب  ناوتان  فیعـض و  یلیخ  هک  دـندید  هلفاق  رد  روظنم  نیمه  هب  ار  ینز  دـندوب ،  جـح  مزاـع  مدرم  زا  هدـع  کـی 
 ، دوب راوس  رغال  يرتش 
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هتفگ هب  روبزم  نز  یلو  دندرک .  عنم  یبکرم  نینچ  اب  ترفاسم  زا  ار  يو  دـندید  فیعـض  رغال و  هزادـنا  یب  ار  وا  بکرم  نوچ  مدرم 
هداد و رارق  خـیبوت  تمـالم و  دروم  ار  وا  یـصخش  دـنام .  زاـب  ناوراـک  زا  وا  درم و  هار  نیب  رد  وا  رتش  هکنیا  اـت  درکن  یهجوت  ناـنآ 
هب رس  دش و  قح  ترضح  هجوتم  هتسکش  یبلق  اب  لاح  نیا  رد  وا  يدش ! ! ؟  راتفرگ  يزور  نینچ  هب  ات  يدینشن  مدرم  زا  ارچ  تفگ : 

يرتش راهم  دمآ و  یقیرط  زا  یصخش  هک  دندید  لاح  نیا  رد  دمآرب .  تجاح  ضرع  تاجانم و  ماقم  رد  هدرک ،  دنلب  نامسآ  يوس 
وا زا  فاوط  ماگنه  رد  دیسر .  هلفاق  هب  دش و  راوس  مه  وا  درک ،  فیلکت  ندش  راوس  هب  ار  وا  هدمآ و  يو  دزن  هب  هتفرگ و  تسد  هب  ار 

؟  یتفرگ هجیتن  يروف  هک  یتفگ  هچ  ادخ  هب  یتسیک و  وت  هک :  دندیسرپ 

مدش سامت  رد  ادخ  اب  رارطضا ،  لاح  رد  دُرم ،  مبکرم  نوچ  متسه  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  زینک  هضف  رتخد  هرهـش  نم  تفگ : 
زا هک  تساوخن  درک و  تیانع  نم  رب  ادـخ  لصا  نیمه  يور  مداد  مسق  مالـسلااهیلع )   ) همطاف ترـضح  تمرح  ماقم و  هب  ار  ادـخ  و 

(23  . ) مشاب مورحم  جح  لامعا  زا  هدنام و  بقع  هلفاق 

نشور وت  يور  رونز  ناکما  ملاع 

ارهز هرهز  هب  ببس  نیز  يدش  هدناوخ 

مهارف هتشگ  میعن  تبحم  رهب 

ایهم هتشگ  میحج  تیودع  رهب 

ار تهر  كاخروح  دنبور  هژم  اب 

الاب بناج  دنرب  كربت  رهب 

رتخد وت  وچمه  هدازن  یتیگ  ردام 

اوح هراس و  وت  هگرد  همداخ 

تمصع ییادخ و  رون 
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قلطم هّللا 

یسیع ود  مام  یمیرم و  ود  ردام 

ردام يارب  شرافس   ( 13 ) 

یم تفر و  اـیند  زا  ما  هدـلاو  هک  یعقوم  درک : یم  لـقن  ار  ناتـساد  نیا  دوب  ناهفـصا  بوخ  ظاـعو  زا  هک  نیظعاوـلا  ماـسح  موـحرم 
تارطاخ رگید  يردام و  رهم  متشاذگ .  كاخ  يور  ار  شرـسو  مدرک  زاب  ار  ردام  نفک  دنب  نم  دوخ  منک .  نفد  ار  ناشیا  متـساوخ 

 . مدرگ مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  هب  لسوتم  مد  نآ  رد  ات  تشاداو  ارم  متشاد  شنینزان  دوجو  زا  هک  یندشن  شومارف 

ییاریذپ وا  زا  مراپـس ،  یم  امـش  هب  تسا ،  ع )   ) نیـسح ماما  نارازگتمدـخ  زا  هک  ار  مردام  ناج !  یب  یب  مدرک :  ضرع  ناشروضح 
یم مدیـسر ،  یم  لزنم  هب  هک  یعقوم  متفر و  یم  لزنم  هب  رید  الومعم  ناهفـصا  رد  مّرحم ،  ياهبـش  رد  هک  دـمآ  مدای  انمـض  دـینک ، 

و دش .  رید  متشاد ،  ربنم  مدرک :  یم  ضرع  نم  يدمآ ؟  رید  ردقنیا  ارچ  تفگ :  یم  نم  هب  دوب و  هتـسشن  رد  مد  هدلاو ،  مناخ  مدید 
 ، منیـشن یم  وت  رظتنم  میآ  یم  مهد  ماجنا  يراک  مناوت  یمن  ع )   ) نیـسح ماما  يارب  نوچ  مه  نم  مدرک ،  یخوش  دومرف : یم  ناـشیا 

 . دیامرف لوبق  دوخ  نازینک  وزج  ارم  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  دیاش 

هب بشید  ار  ناتردام  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  هب  ناگیاسمه  زا  یکی  دعب  يزور  دنچ  دـش .  مامت  هدـلاو  مناخ  نفد  نایرج  لاح  ره  هب 
ترـضح تـشاد و  یلاـع  هجیتـن  يدوـب  هدرک  هـک  ار  یـشرافس  وـگب  مرـسپ  هـب  دوـمرف : دوـب و  تـحار  داـش و  رایـسب  مدـید  باوـخ 

 . دومرف ار  ییاریذپ  لامک  نم  زا  مالسلااهیلع )  ) ارهز
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(24)

درادن نید  درادن  لد  رد  همطاف  رهم  هکره 

درادن ناکما  همطاف  ّبُح  ریغ  نامیا  نید و 

درادن شزرا  هو  لصو  موص  همطاف  يالو  یب 

درادن نارین  خزود و  زا  ریغ  ياج  ارهز  مصخ 

ام مزب  رد  ایبوگ  ارهز  ّبُح  دراد  هکره 

درادن نامرد  یسک  درد  همطاف  يافص  یب 

اهینب بر  ای  اهلَعب  اهیبا  ارهز و  قح 

(25) درادن نارجه  تقاط  سک  ناسر  ار  ام  بحاص 

عزن لاح  رد   ( 14 ) 

مالّـسلا تفگ :  دوشگ و  راـتفگ  هب  ناـبز  ناـهگان  دوب ،  نداد  ناـج  عزن و  لاـح  رد  مرداـم  هک  یعقوم  رد  تفگ :  ناتـسود  زا  یکی 
هقیدـص ترـضح  تفگ :  مرداـم  تسین ،  اـجنیا  یـسک  دـنتفگ : دـندوب ،  رتسب  رود  قاـتا  رد  هک  یناوناـب  ارهزلا .  همطاـف  اـی  ِکـیلع 

(26  . ) دینیب یمن  امش  رگم  دنراد  فیرشت  اجنیا  مالسلااهیلع )  ) رهطا

همطاف رهطا  يارهز  یبن  يایرد  ّرُد 

همطاف رهطا  يارهز  یبَا  ُِّما  دش  هکنآ 

اطعلاوذ میرک  دنوادخ  تاذ  رهظم 

همطاف رهطا  يارهز  یبکوک  ار  یبن  يا 

اهتنا یب  مرک  زا  لاثم و  یب  تفوطع  زا 

همطاف رهطا  يارهز  یبرقا  قحرب  رد 

امس ضرا و  روحم  هِّمئالا  ُُّما  ناهج  رد 

همطافرهطا يارهز  یبهذم  ردنا  ینکر 
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یعفاش تنایصاع  رب  یتمحر  نابحم  رب 

همطاف رهطا  يارهز  یبش  يدوساین  دوخ 

ارت يولهپ  هتسکشب  دگل  برض  نامه  زا 

همطاف رهطا  يارهز  یبت  بات و  یب  هچ  هو 

دش هتشک  تلفط  هامشش  رد  ِرامسم  نامه  اب 

همطاف رهطا  يارهز  یبا  يدرک  ادص  یه 

اپب متام  دش  هک  نک  هتوک  هتکن  یمیرک  يا 

همطاف رهطا  يارهز  یبلطم  ره  اور  نک 

 ( س  ) ارهز نادنزرف  هب  یگدیسر   ( 15 ) 

 : تفگ درک و  لقن  میارب  ار  تیاکح  نیا  يو  دراد  هزاغم  سوریس  نابایخ  رد  هک  مراد  یتسود  تفگ :  نم  ؤم  ياقفر  زا  یکی 

تـسین بوخ  ناشعـضو  هتفرگ و  یقاتا  یمیلک  کی  لزنم  رد  شا  هچب  نز و  اب  تاداس  نایاقآ  زا  یکی  هک  دندروآ  ربخ  میارب  يزور 
مدیـسرپ تسا ؛  رازن  راز و  یلاح  ّبترمان و  عضو  شرف و  نودب  كانمن ،  یقاتا  رد  مدید  مدرک .  ندید  اهنآ  زا  یتسود  قافتا  هب  نم 

كاروخ و لیاسو  بورغ  زا  لبق  ات  متشگرب و  اجنآ  زا  دندادن .  ام  هب  دنتفگ : دیتفرگن ؟  قاتا  ناناملسم  لزنم  رد  ارچ  : 
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همین متفر .  لزنم  هب  دـنرادن  يرگید  يرـسک  مدـش  عمج  رطاخ  دـش و  مرگ  ناشقاتا  هک  یتقو  مدرک و  مهارف  ار  اهنآ  يراخب  شرف و 
نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص   ) نینسح یلع و  اقآ  مالسلااهیلع )   ) هرهاط هقیدص  ارهز  همطاف  ترـضح  ص ، )   ) مرکا ربمغیپ  بش  ياه 

 . مدید باوخ  رد  ار  ( 

شقح رد  ییاعد  درک ،  یگدیـسر  نم  نادـنزرف  روما  هب  صخـش  نیا  دومرف : ربماـیپ  هب  ور  مالـسلااهیلع )   ) يربک هقیدـص  ترـضح 
: دومرف درک و  اعد  ع )   ) نیـسح ماما  اقآ  نک .  شیاعد  نیـسح  ای  دومرف : درک و  ع )   ) نیـسح ماما  هب  ور  ص )   ) مرکا ربمغیپ  دینکب . 

 . زرمایب ار  وا  ایادخ ! 

 . نک شبیصن  ارم  ترایز  ایادخ !  دومرف : ع )   ) نیسح ماما  نک .  اعد  مه  زاب  تسا  مک  اعد  نیا  دومرف : ربمایپ 

نم اب  هک  ار  ینابرهش  نارسفا  زا  یکی  دعب  زور  حبص  دنداد .  یمن  قارع  يازیو  مایا  نآ  رد  مدش .  لاحشوخ  رایسب  رادیب و  باوخ  زا 
يورب مریگب ،  قارع  يازیو  کـی  تیارب  مهاوـخ  یم  مدرگ .  یم  تبقع  رد  هبرد  هک  ییاـجک  ینـالف  تـفگ :  مدـید  دوـب ،  تـسود 

تروپـساپ تیارب  دومرف : رما  نم  هب  وا  داد  ار  ترایز  هدعو  وت  هب  هک  یـسک  نامه  تفگ :  تسا ؟  رارق  هچ  زا  بلطم  متفگ :  البرک . 
نآ رد  ترضح  نآ  ياعد  و  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  دنزرف  هب  تمدخ  تکرب  زا  نم  داد و  نم  هب  دعب  زور  تفرگ و  و  مریگب . 

(27  . ) مدش ع )   ) نیسح ماما  ترایز  هب  قفوم  لاس 

دش ارهز  هرهز  هک  لزا  رون  نآ 

ناهج و اپب  رون  ناز 
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دش اهیف  ام 

وا رهوش  ردپ و  مه  همطاف و  زا 

(28) دش ادیپ  ناکم  نوک و  شرسپ  ود  اب 

 ( س  ) ارهز ترضح  هیرگ   ( 16 ) 

: دومن لقن  هّللا )  هظفح   ) يوضر نیسح  دّیس  جاح  راوگزب  لیلج و  دیس 

يراز و هیرگ و  نانز  زا  یعمج  نایم  رد  ترضح  هک  دید  ای  ؤر  ملاع  رد  ار  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترـضح  نیرحب  نیقثوم  زا  یکی 
: دومرف یم  ار  رعش  تیب  نیا  دنک و  یم  ع )   ) نیسحلا هّللادبع  ابا  ترضح  شدیهش  دنزرف  يارب  هحون 

افق نم  احیبذا  او  انیسحاو 

امّدلاب الیسغاو  انیسحاو 

 . دوب نوخ  اب  شلسغ  هک  منیسح  رب  ياو  دندرک ،  ادج  شندب  زا  رس  تشپ  زا  ار  شرس  هک  يا  هتشک  رب  ياو  منیسح  رب  ياو 

(29  . ) مدناوخ یم  نابز  رب  ار  رعش  تیب  نآ  مدرک و  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  مدش  رادیب  باوخ  زا  دیوگ :

تسادخ لالج  تمصع و  يوناب 

تسادخ لاثم  یب  فطل  رهظم 

تسا ردقلا  هلیل  ناهنپ و  جنگ 

تسادخ لازیال  زار  مرحم 

شخر رونز  هم  دیشروخ و  رون 

تسادخ لاحم  سمش ال  قرشم 

ناهج ود  ره  ناوناب  يوناب 

تسادخ لاوز  یب  رهم  رهظم 

متاخ ربمیپ  (ص )  دمحا تخد 
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تسادخ لانیال  دهع  مرحم 

عادو رکذ   ( 17 ) 

نیوزق رد  دومرف : دنک ) تمحر  شیادخ  هک   ) فورعم ظعاو  ینیوزق  یلع  ّالم  جاح  موحرم  دومرف : راوگرزب  روهـشم  ظاعو  زا  یکی 
رد دییایب  امش  تساروشاع ،  بش  بشما  هک  نم  شیپ  دندمآ  دندوب و  هتسب  يا  هیکت  دندوب و  هداد  لیکشت  یتئیه  اه  هچب  زا  يا  هّدع 

 . دیناوخب هضور  ام و  هینیسح 

هدزای تعاس  ابیرقت  مدرک و  شومارف  یلکب  مدوب  هداد  اه  هچب  هب  هک  ار  يا  هدعو  نم  دوب و  دایز  یلیخ  اروشاع  بش  رد  مراک  همانرب 
هب ار  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ملاـع  یب  یب  ترـضح  هک  دوب  هدـش  باوخ  مرگ  ممـشچ  هزاـت  مدـیباوخ ،  مدروخ و  ماـش  متفر ،  لزنم  هب 

 . مدید باوخ 

: دومرف ترضح 
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 . دنرظتنم اهنآ  یتفرن  هینیسح و  هب  يورب  يداد  لوق  اه  هچب  هب  یلع  ّالمآ 

و دندز ،  یم  ترچ  يا  هّدع  دنا ،  هتسشن  رظتنم  اه  هچب  مدید  متفر ،  اهنآ  شیپ  مدیشوپ و  ار  میاهسابل  متساخرب ،  باوخ  زا  همیسارس 
هبنـشود هک  مداد  لوق  اهنآ  هب  هضور  زا  سپ  متـساوخ و  رذع  اهنآ  زا  دوب  نشور  همه  اهغارچ  دندیـشک و  یم  کیـشک  مه  يا  هّدـع 

(30  . ) دمآ مهاوخ  اهنآ  هینیسح  هب  مه  رگید 

تسادیپ تیازع  رب  هک  کشا  نیا 

تسارهز وا  يرتشم  ازج  زور  رد 

رامشم شریقحاهب  نارگ  تسا  يرد 

تسایردایرد رشحم  هب  وا  هرطق  کی 

رانید هس   ( 18 ) 

یم دوب .  نارهت  فورعم  وگتـسار و  اوقت و  اب  صالخا و  اب  ياـهناوخ  هضور  اـهظعاو و  نآ  زا  يزیربت  ربکا  یلع  خیـش  جاـح  موحرم 
ترایز لوغشم  متسشن  دوبن ،  ترـضح  رـس  يالاب  سک  چیه  دوب ،  تولخ  مرح  ع ، )   ) نیـسح ماما  اقآ  مرح  مدمآ  زور  کی  دیوگ :

دمآ و مدرک )  شومارف  نم   ) يزیربت ای  یناجیابرذآ  کی  مدید  تقو  کی  مدناوخ ،  یم  ترایز  متشاد  هک  روطنیمه  مدش ،  ندناوخ 
نم درک .  یم  لد  درد  تبحص و  تشاد  ع )   ) نیسح ماما  اقآ  اب  شدوخ  یکرت  نابز  اب  تسـشن  نیمز  يور  ترـضح  حیرـض  يولهپ 

مفرصم هدش  مامت  میاهلوپ  نم  ناجاقآ  نیسح  ماما  ای  دیوگ : یم  دراد  مدید  دیوگ : یم  دراد  یچ  مدیمهف  یم  مدوب و  دلب  یکرت  مه 
هب نم  اقآ  مورب ،  اهنآ  ّتنم  راب  ریز  منک و  ضرق  میاقفُر  زا  مهاوخ  یمن  هدش ،  مامت  مدوب  هدروآ  هک  ار  ییاهلوپ  هدـیدرگ و  صالخ 

تقو نآ  رد   ) تسا سب  میارب  رانید  هس  مراد  جایتحا  رانید  هس 
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 . دایب نک  در  رانید  هس  دوز  هّللا  ای  میدرگرب ،  نامنطو  هب  ام  هک  دیهدب  نم  هب  ار  رانید  هس  نیا  امش  هدوب )  یلیخ  رانید   3

یم هدـهاشم  ار  وا  روطنیمه  متـشاد  نم  دـنیب .  یم  دراد  ار  اقآ  هکنیا  لثم  دـنک ،  یم  تبحـص  اقآ  اـب  يروطچ  نیا  متفگ :  مدوخ  اـب 
 . مهاوخ یمن  هن  تفگ  یکرت  هب  تفگ :  وا  هب  يزیچ  کی  شیولهپ  دمآ  یمناخ  تقو  کی  دنک ،  یم  راکچ  هک  مدرک 

نیا دش ،  هچ  متفگ :  تفر .  نوریب  مرح  زا  دش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  دنز .  یم  دوخ  تروص  رـس و  يوت  دراد  هبترم  کی  مدـید  دـعب 
متفرگ ار  شتسد  نحص  رد  الط و  ناویا  زا  مدیود  شلابند  مدرک و  اهر  ار  ترایز  مه  نم  هن ؟  ای  تفرگ  ار  لوپ  نیا  دوب ،  هک  مناخ 

؟  يدرک راکچ  دوب ،  هچ  هصق  ایب  ردارب )  ) شادراق متفگ :  ، 

ار شتسد  متفرگ  متساوخ ،  یم  ع )   ) نیـسح ماما  زا  رانید  هس  نم  تفگ :  یکرت  هب  تسا ،  بلقنم  کشا و  زا  رپ  شیاهمـشچ  مدید 
شوگ مدرک و  یم  هاـگن  هلب  متفگ :  يدرک ؟  یم  شوگ  يدـید و  وت  تفگ :  یتفرگ ؟  روطچ  متفگ :  داد .  ناـشن  نم  هب  درک ،  زاـب 

؟  دوب یک  هلب  متفگ :  نم ؟  دزن  دمآ  يدید  ار  مناخ  نآ  هدب ؟  رانید  هس  متفگ :  اقآ  هب  يدینش  تفگ :  مداد .  یم 

: دومرف مهاوخ .  یم  رانید  هس  متفگ :  نیسح ؟  زا  یهاوخ  یم  هچ  يراد ؟  راکچ  دومرف : دمآ  مناخ  نیا  تفگ : 
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دوـخ زا  نم  متفرگ .  یم  میاـقفُر  زا  مریگب  وـت  زا  متـساوخ  یم  نم  رگا  مهاوـخ ،  یمن  هن  متفگ :  ریگب .  نم  زا  ار  راـنید  هس  نـیا  اـیب 
 . مهاوخ یم  نیسح 

 : متفگ متسه ،  همطاف  شردام  نم  تفگ :  یتقو  مدرک  شدر  لوا  نم  متـسه ،  ارهز  همطاف  شردام  نم  ریگب  میوگ  یم  وت  هب  دومرف :
ماما ردام  هک  ما  هدینش  اهناوخ  هضور  اه و  يربنم  زا  نم  تسا ،  هدیمخ  تدق  ارچ  سپ  یتسه ،  همطاف  شردام  امش  رگا  ناج  یب  یب 
ورب ریگب  ار  لوپ  دومرف : تقو  کی  یتسه ؟  يروطنیا  سپ  ارچ  دوب ،  هلاس  هدجیه  ناوج  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ع )   ) نیـسح

(31  . ) دنتسکش ار  میولهپ  دندز  یناد  یمن  رگم  هخآ 

رادم هدرزآ  لد  ام  بیبح  ياک 

رابت رهوگ  اطع  دش  یتخد  وترب 

منک رثوک  هروس  وا  هیده 

منک رتخد  نیز  وت  لسن  نادواج 

تسام راونا  همشچرس  همطاف 

تسام راب  رهوگ  ياز  تزع  رحب 

تسادمرس راس  همشچ  لالز  وا 

(32  ) تسا (ص )  دمحا لآ  راگرپ  هطقن 

ملاس دنزرف  ردام و   ( 19 ) 

هناخ زا  ارم  نینّیدـتم  زا  یکی  ناهاگحبـص  زور  ره  درک : یم  لقن  نارهت  ياناوت  بیطخ  کی  زا  راوگرزب  يابطخ  ناـگرزب و  زا  یکی 
دنچ نم  تفگ :  ام  هب  یسیلپ  حبص  ناذا  تقو  رد  زور  کی  درب .  یم  شا  هناخ  هب  يرادازع  هماقا  يارب  درک و  یم  راوس  نیـشام  اب  ما 

؟  دینک یم  هدایپ  يا  هشقن  هچ  دیرب و  یم  اجک  هب  عقوم  نیا  رد  ار  اقآ  نیا  مراد  رظن  ریز  ار  امش  هک  تسا  زور 

هب سپس  میرب و  یم  تعامج  زامن  هماقا  يارب  دوخ  لزنم  هب  ار  اقآ  نیا  ام  تفگ :  سلجم  بحاص 
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ار ام  مالک  قدص  کیدزن  زا  ات  میورب  دییایب  مه  امش  دیلیام  رگا  دناوخ و  یم  هضور  زور  هد  مالسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  ترضح  مان 
 . دینک هدهاشم 

دیورب درک  هراشا  تسد  اب  دش و  يراج  شناگدید  زا  کشا  مدید  دینش ،  ار  مالسلااهیلع )   ) ارهز ترضح  هسدقم  مان  نوچ  نابـساپ 
 . تسشن نیمز  يورو 

روطچ میتفگ  دومرف .  تیانع  نم  هب  زورید  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  نایاقآ !  يا  تفگ :  ام  هب  هناخ و  برد  دمآ  دعب  زور  حبص 
ای دنتفگ : یکـشزپ  ياروش  زا  سپ  هطوبرم  ناکـشزپ  بشید  دوب ،  دب  یلیخ  شلاح  دوب ،  مرـسمه  ندـییاز  کیدزن  زورید  تفگ :   ؟

نوچ دـیآ و  تسد  هب  ملاس  هچب  ددرگ و  ردام  هجوتم  گرم  رطخ  ای  دـنامب و  ملاس  شردام  دوش و  هعطق  هعطق  هاگتـسد  اب  دـیاب  هچب 
 . میهد ماجنا  یتسه ،  لیام  هک  ار  مادک  ره  یتسه  مناخ  نیا  رهوش  امش 

امش زورید  نوچ  مدمآ و  متمدخ  تسپ  رس  همیـسارس  نوریب و  هناخـضیرم  زا  دولآ  کشا  لاح  اب  مرادن و  يا  هیرظن  چیه  متفگ :  نم 
عرـضت هیرگ و  لاح  اب  مدیدرگ و  دوخ  یب  دوخ  زا  مدش و  بلقنم  یلیخ  دیدرب ،  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  مان  مدید و  ار 

هخآ دـینک  میرای  مراد ،  هقالع  امـش  هب  یلو  مراک ،  هنگ  تسا  تسرد  متـسین  شیب  سیلپ  کـی  نم  نک .  مکمک  ناـج  ارهز  متفگ : 
 ، دـنامب هدـنز  هچب  رگا  ددرگ و  یم  نایرگ  تحاران و  دوش و  یم  راد  غاد  شرداـم  دریمب ،  مدـنزرف  رگا  منکچ ،  هماـنرب  نیا  اـب  نم 

یم ردام  هچب  منک و  هچ  ار  ریش  یب  دنزرف 
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دمآ دیدپ  مدوجو  رد  یلاح  مدـش و  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف یب  یب  هب  لسوتم  مدرک و  يدایز  هیرگ  کشا و  منک ؟  هچ  دـهاوخ ، 
نم هب  ار  يرـسپ  هقادـنق  دـنهد و  یم  دـیون  ارم  ناگیاسمه  مدـید  متـشگرب ،  هناخـضیرم  هب  یتقو  تشه ،  تعاس  تسین .  ینتفگ  هک 

هک مدرک  هدـهاشم  ار  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  درب و  مباوـخ  حبـص  ناذا  لوا  رد  تفگ :  مدیـسرپ ،  شرداـم  زا  و  دـنداد . 
(33  . ) دیراذگن نسحم  ار  وا  مان  هک  میراد  اضاقت  تسا  رسپ  مه  تدنزرف  يوش و  یم  بوخ  شابن  تحاران  دومرف :

تسارهز هاگرد  یملاع  هانپ 

تسارهز هاج  ردق و  ناریح ز  رشب 

تسا میقتسملا  ارص  وا ،  طارص 

تسارهز هار  يراگتسر ،  هار  هک 

توبن دیشروخ  رون  مامت 

تسارهز هام  لامج  زا  نایامن 

دیحوت قشع و  هارهاش  رد  یلع ، 

تسارهز هارمه  مدمه و  هرامه 

ار نینموملاریما  سب  نیا  فرش ، 

تسارهز هاگآ  لد  رد  شرهم  هک 

رون دهد  یم  شناد ،  عمش  اجره ،  هب 

تسارهز هاگشناد  ملع  رونز 

موش ناملسم  ما  هدمآ   ( 20 ) 

 ( هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر   ) ینـالیم يداـه  دـمحم  دیـس  جاـح  یمظعلا  هّللا  هیآ  ترـضح  دزن  درک : تیاـکح  دهـشم  نیرکاذ  زا  یکی 
 . میراد ار  مالسا  هب  فرشت  دصق  ام  دنتفگ : دندش و  دراو  ینز  درم و  ناهگان  مدوب .  نایعیش  ردقیلاع  عجرم 

نم نادنزرف  نز و  اهنیا  میا و  هدمآ  ناملآ  روشک  زا  ام  درک : ضرع  درم  دیسرپ ،  مالسا  هب  ار  نانآ  شیارگ  ببـس  هّللا  هیآ  ترـضح 
یناوارف ياه  هنیزه  زا  سپ  دندش و  وا  ياوادم  زا  زجاع  ناکشزپ  هک  تسکش  شیولهپ  ياهناوختـسا  يروطب  نم  رتخد  نیا  دنتـسه . 

مرتخد تسا ،  كانرطخ  یلو  درک ،  لمع  ار  وا  يولهپ  دیاب  دنتفگ :
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یب مان  هب  میراد  یناریا  راکتمدخ  کی  میدروآ ،  هناخ  هب  ار  وا  تسا .  لمع  ریز  زا  رتهب  مریمب  ضرم  رتسب  رد  تفگ :  دشن و  رـضاح 
دب اعقاو  درد  نیا  یب  یب  تفگ :  درک ،  یم  تبحـص  لد و  درد  وا  يارب  تشاد  هک  يروطنیمه  دزادص ،  ار  وا  مرتخد  زور  کی  یب ، 
هب ار  نویلیم  تسیب  نیا  مریگب و  مردپ  ردارب و  زا  رگید  نویلیم  تشه  اب  ما  هتخودنا  هک  ار  نویلیم  هدزاود  غلبم  مرـضاح  تسا  يدرد 

گرم ناوج  ماکان و  نم  و  دنک .  بوخ  ارم  دناوتب  هک  دوش  ادیپ  يرتکد  منکن  رکف  یلو  دنک .  ملاس  حیحص و  ارم  هک  مهدب  يرتکد 
 . ندرک هلان  هیرگ و  هب  درک  عورش  مور و  یم  ایند  زا  هصغ  رپ  یلد  اب  و 

 . مراد غارس  کشزپ  رتکد و  کی  نم  مناخ !  يا  تفگ :  یب  یب  نآ 

 . مهد یم  وا  هب  ار  غلبم  نیا  تفگ : 

دوب هتسکش  شیولهپ  مه  وا  هک  تسا  مالسلااهیلع )   ) ارهز همطاف  نم  هدج  متسه و  هدّیـس  نم  نادب  دشاب و  تدوخ  لام  لوپ  متفگ : 
 . هتسکش ولهپ  همطاف  يا  وگب : نازیر  کشا  و  لاح ،  اب  يوش  بوخ  یهاوخ  یم  رگا  و 

 : تفگ یم  هیرگ  اب  هناـخ و  هشوگ  تفر  مه  یب  یب  نآ  هتـسکش ،  ولهپ  همطاـف  يا  نتفگ  هب  درک  عورـش  تفرگ و  شا  هیرگ  مرتخد 
همطاف ای  متفگ :  یم  دولآ  کشا  لاح  اب  طایح و  يوت  مدـمآ  مه  نم  تا  هناخ  رد  مدروآ  یناملآ  راـمیب  کـی  نم  ارهز !  همطاـف  يا 

 . هتسکش ولهپ 

میدوب یبیجع  لاح  روش و  رد  همه 
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هللجم يوناب  کی  الا ن  تفگ :  هتفای .  افـش  الماک  هک  میدید  مرتخد ،  دزن  میدمآ  ناساره  ام  ایب !  ردـپ  دز  ادـص  مرتخد  ناهگان  هک 
؟  دیتسه هک  امش  متفگ  يوش !  یم  بوخ  دومرف : دیشک و  یتسد  نم  يولهپ  رب  دمآ و  يا 

 . متسه هتسکش  ولهپ  همطاف  نم  دیدناوخ ؛ یم  ارم  الا ن  هک  متسه  یسک  نامه  نم  دومرف :

(34  . ) میوش ناملسم  میا  هدمآ  ام  هّللا  هیآ  يا  و 

دوش یمن  ادیپ  وت  ریظن  یسک  زگره 

دوش یمن  يربک  تمصع  هب  یسکاتمه 

تسوت دوجو  زا  ریثک  ریخ  هک  يرثوک  يا 

دوش یمن  ایحا  وت ،  ضیف  هب  زج  مالسا ، 

یفطصم تشادرگد  نارتخد  دنچره 

دوش یمن  اهیبا  ُّما  هک  يرتخد  ره 

داهن یبن  رب  ادخ  وت  تقلخز  ّتنم 

دوش یمن  ادیپ  وت  لثم  هک  يرهوگ  يا 

يدمحا يابیز  هفوکش  يا  وت  زا  دعب 

(35) دوش یمن  او  رگد  هدنخ  هب  نم ،  ياهبل 

دندش هعیش  س )   ) ارهز تکرب  هب   ( 21 ) 

رد متفر و  یم  همظعم  هکم  هب  لاـس  ره  درک : لـقن  نارهت  راـجت  زا  يرجاـت  دومرف : یم  ربنم  زارف  رب  نارهت  ردـقیلاع  ناـظعاو  زا  یکی 
نایلاس نم  نابزیم  يا  متفگ :  زور  کی  متـسشن .  یم  وا  ناکد  برد  اهزور  مدیزگ و  یم  تنوکـس  طایخ  کی  لزنم  رد  هبیط  هنیدم 

مراد تسود  هک  مراد  یلا  ؤـس  يوـش ،  یم  ناـمهم  نم  رب  نارهت  رد  مه  امـش  موـش و  یم  دراو  امـش  رب  هنیدـم  رد  هک  تسا  يداـیز 
 . یهدب نم  هب  ار  نآ  باوج 

همطاف ترـضح  ربق  هک  دییامرفب  یلو  تسا  نّیعم  صخـشم و  مادـکره  نید  ناگرزب  روبق  مامت  هنیدـم  نیا  رد  متفگ :  وگب .  تفگ : 
رب تسد  دینش  ار  فرح  نیا  ات  طایخ  نآ  تساجک ؟  مالسلااهیلع )  ) ارهز
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 . تفر ورف  رکف  هب  تشاذگ و  دوخ  یناشیپ  يور 

هب ار  دوخ  مدرک و  تکرح  نارهت  يوس  هب  هتـشادرب  ار  لیاسو  تعجارم و  لزنم  هب  اروف  تفرگ  ار  مدوجو  مامت  سرت  تفگ :  یجاح 
 . مدناسر نارهت  هب  هلجع 

يدیسرت تفگ :  نم  هب  درک و  مالـس  دش و  دراو  طایخ  یجاح  نآ  مدید  ناهگان  مدوب  هناختراجت  هرجح  رد  هک  يزور  دنچ  زا  سپ 
ندوب یفخم  هطـساو  هب  نادب  دمحا !  جاح  يا  تفگ :  ییوگ .  یم  هک  تسا  نیمه  بلطم  تقیقح  متفگ :  يدرک ؟  رارف  هنیدم  زا  و 

متفر و تاضق  دزن  نم  دیتفر ،  زور  نآ  هک  امـش  اریز  میدـش ،  هعیـش  يدایز  عمج  نم و  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  ربق 
هعیـش کی  هک :  مدیـسرپ  وا  زا  هتفر و  زاجح  تاضقلا  یـضاق  دزن  رمالا  رخآ  دندنار .  نخـس  فالتخا  هب  نانآ  مدرک .  یلا  ؤس  نینچ 

لا ؤس  دوب .  هدومن  تیصو  شدوخ  نوچ  تفگ :  ارچ ؟  متفگ :  تسا .  یفخمارهز  همطاف  ربق  تفگ :  دیسرپ .  نم  زا  ار  يزیچ  نینچ 
هک اـمن  نفد  هنابـش  ارم  درک  تیـصو  شرـسمه  هب  دـنداد  رازآ  تیذا و  ار  وا  سب  زا  يا  هدـع  نوـچ  تفگ :  هطـساو ؟  هچ  هـب  مدرک 

 . دنوشن رضاح  نم  رب  زامن  هزانج و  عییشت  رد  نانمشد 

(36  . ) میدش هعیش  شربق  ندوب  یفخم  هطساو  هب  اذل  دش .  تباث  نم  رب  یب  یب  نآ  تیمولظم  مدرک و  يدایز  تاقیقحت  هصالخ ، 

ارهز نامیا  رون  زا  نشور  ناهج 

ارهز نابرق  داب  ناهج  ناج  هک 

ربمیپ عاعُش  دادتما  دوب 

ارهز نابیرگ  زا  زونه  دبات  هک 

دنتشهب نارورس  نسح  نیسح و 

کلم هک 
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ارهز نآ  زا  تسا  تشهب 

تمحر ناوضر  هب  تسا  نابزیموا  مه 

ارهز نامهم  دننارگید  یلو 

هظفاح  ( 22 ) 

شتجاح دوش  لّسوتم  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  ملاعود  یب  یب  هب  یسک  رگا  دینش  هکنیا  ات  دوب  مک  شا  هظفاح  نایعیـش  زا  یکی 
ای ؤر  ملاع  رد  بش  کی  هکنیا  ات  درک ،  اهاعدو  اه  متخ  دروآ و  لمع  هب  ار  یناوارف  تالسوت  درک و  ششوک  یلیخ  ددرگ .  یم  اور 

درم نآ  هب  دـشاب و  یم  هدرپ  کی  رد  تشپ  هک  اـی  ؤر  ملاـع  رد  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  ملاـع  ود  یب  یب  سّدـقم  رـضحم  هب 
عفر منک و  یم  تیاکـش  امـش  هب  ما  هظفاح  یمک  هب  عجار  ناج !  یب  یب  درک : ضرع  يراد ؟  یتجاـح  هچ  درم !  يا  دومرف : باـطخ 

 . مناهاوخ تترضح  زا  ار  نآ 

دوش یم  ثعاب  تسا و  ملءاتم  وت  یناشیپ  اریز  ریگن ،  وضو  درس  بآ  اب  نیا  زا  دعب  دومرف : اهیلع ) هّللا  مالس   ) هرهاط هقیدص  ترضح 
 . دیدرگ بوخ  دومن و  لمع  ترضح  روتسد  هب  دش و  رادیب  باوخ  زا  ددرگ .  مک  وت  هظفاح  هک 

ارهز ای  وت  رون  زا  ینارون  هدش  ملاع 

ارهز ای  وت  روش  زا  روشرپ  امس  ضرا و  دش 

ییاروح هّیسنا  ربمغیپ  رتخد  يا 

ارهز ای  وت  روشنم  میناوخ  ناجز  هک  دیاب 

ناناج همه  ناج  يا  ناوسن  هدیس  يا 

ارهز ای  وت  روکشم  لد  ناج و  مییام ز 

نامیا هردان  يا  نارود  هملاع  يا 

ارهز ای  وت  رون  زا  نشور  ناهج  هدیدرگ 

وت يرهد  همولظم  وت  یقح  هبوبحم 

(37) ارهز ای  وت  روجءام  تناوخ  روخ  هریج  ام 

متخ  ( 23 ) 
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هب ییاهناوراک  و  ع ) )   ) ) نسحلا نبای  ماـن  هب  یتئیه  مسانـش و  یم  ار  وا  تساـهلاس  هدـنب  هک  یناـمز  ماـما  بوخ و  ناحدـم  زا  یکی 
يارب هدرک  تسرد  شیاقفر  اب  نارکمج  يوس 
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بـش لهچ  متفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  دوب  ع ) )   ) ) نامز ماما  دوخ  يور  تایز  اـهنآ  زا  یکی  هک  متـشاد  تجاـح  هس  درک : لـقن  نم 
 . دیامن هجوت  دیامرف و  تیانع  لذب  ترضح  ات  منک  لسوت  شسدقم  تحاس  هب  مورب و  نارکمج  دجسم  هب  هبنش  راهچ 

ات ملهچ  هبنش  راهچ  بش  دشن .  يربخ  هنافسءاتم  یلو  مدش  فرشم  نارکمج  دجسم  هب  هبنش  راهچ  بش  لهچ  دوب  هک  یعـضو  ره  هب 
 . دشن يربخ  زین  مود  لهچ و  هتفه  دشن .  يربخ  مکی  لهچ و  هتفه  متـشگرب .  هتـسکش  لد  مدیدن  ار  یـسک  یلو  مدـنام  اجنآ  حـبص 

ماما هب  باطخ  مدـش  دجـسم  لخاد  مدوب  ناشیرپ  تحاران و  یلیخ  هک  دوب  مراهچ  لهچ و  هتفه  دـشن .  يربخ  زین  موس  لهچ و  هتفه 
ادخ هناخ  ِرد  امش  متسیک ! ؟  رسپ  نم  دیتسه  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  رسپ  امش  اقآ !  مدرک :  ضرع  هجرف )  هّللا  لجع   ) نامز
عمط هب  اهدنوخآ  نیا  ارم  دیـشخبب ،  اقآ !  يا  مراد  ادخ  تّجح  وت  زا  يراظتنا  نینچ  هک  متـسه  هچ  نم  الـصا  مرادن  نم  دـیراد  وربآ 

مدرک و بدا  هئاـِسا  هک  دوب  نیا  دـنیب  یم  ار  ع )   ) ناـمز ماـما  دورب  نارکمج  دجـسم  هبنـش  راـهچ  بش  لـهچ  سکره  هک  دـنتخادنا 
 . میآ یمن  رگید  مرادن  ار  یضیف  نینچ  تقایل  هک  لاح  منیبب  ار  امش  متساوخ 

تـساوخ دیـسر و  ناهفـصا  هار  سیلپ  هب  دننار  هک  دوب  هدـشن  حبـص  ناذا  زونه  متـشگرب ،  ناهفـصا  فرط  هب  مدـش و  سوبوتا  راوس 
هدرک اور  ار  متجاح  لاعتم  دنوادخ  هک  مدش  هّجوتم  مدش و  رادیب  نم  هک  دنزب  تعاس  ار  شا  هچرتفد 
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ناهفـصا نادیم  هزبس  رد  نامحر  مان  هب  یـصخش  اب  سوبوتا ،  نامه  زا  مدـید  مدوب  هدـشن  نینچ  نونکات  هک  دـمآ  شیپ  میارب  یتلاح 
لیلج دیـس  یناحور  کـی  مدـید  میدـش  هداز  ماـما  طاـیح  دراو  میداـتفا ،  هار  هب  ع )   ) لیعامـسا هداز  ماـما  فارط  هب  میدـش و  هداـیپ 

 . دنک یم  هظعوم  ار  اهنآ  دنا ،  هتسشن  وا  رود  مدرم  يا  هدع  هتسشن و  ربنم  يالاب  يردقلا 

جراخ هداز  ماما  مود  رد  زا  متـساوخ  مور .  یمن  ناشربنم  ياپ  مهد و  یمن  اهدـنوخآ  نیا  فرح  هب  شوگ  رگید  نم  متفگ :  دوخ  اـب 
هدرپس كاخ  هب  اجنآ  ناربمایپ  زا  یکی  متـسه  هداز  ماما  ماب  تشپ  يور  مدرک  ساسحا  ناـهگان  هک  مورب  شیوخ  راـک  لاـبند  موش و 

کی هک  نییاپ  فرط  هب  مرپب  متـساوخ  اـت  تشاد  یناویا  اـجنآ  مدـش و  دراو  هرجنپ  زا  تشاد  هار  ماـب  تشپ  هب  وا  هعقب  جـنپ  هک  هدـش 
ناویا رانک  مدید  منک ،  هچ  مدنام  ریحتم  متسه .  کبس  هاکرپ  لثم  مرادن و  ینزو  الصا  ما و  هداتسیا  نامسآ  نیمز و  نیب  مدید  تقو 

رد حیبست  هتشاذگ و  وناز  يور  ار  شکرابم  تسد  هتـسشن و  تناتم  راقو و  لامک  اب  يردقلا  لیلج  ینارون و  رایـسب  دیـس  هعقب  يالاب 
ار شکرابم  تسد  دعب  دنک  یم  هاگن  نم  هب  ینابرهم  اب  وا  مدید  یلو  مدرک  وا  هب  يدـنت  هاگن  نم  تسا .  رکذ  لوغـشم  دراد و  تسد 
ار اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  ام  ردام  متخ  سکره  هچ ؟  ینعی  اهفرح  نیا  دومرف : يدـنت  اب  دومن و  هراـشا  نم  فرط  هب 

نآ نمض  رد  دوش .  یم  تشهب  دراو  رتمولیک  درادرب 20  هبترم  کی 
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 . تخادنا نییاپ  دوش  یم  تسرد  هکنیا  تمالع  هب  ار  كرابم  رس  اقآ  زاوج .  زاوج ،  اقآ  تفگ :  اقآ  هب  مه  نامحر  اقآ 

هک مدوب  هتفرن  هداز  ماـما  نآ  هب  لاـح  هب  اـت  مدرک .  هیرگ  هب  عورـش  مدـمآ و  شوه  هب  يرادـیب  هن  دوب و  باوخ  هن  هک  تلاـح  نآ  زا 
ایادخ هک  متـشگ  یم  اهتّدم  و  تسا .  تسرد  مدید  ملاع  نآ  رد  هچره  مدید  مدرک  هدهاشم  متفر  هک  دعب  مدید  ار  باوخ  نیا  یتقو 

مان هب  ناهفـصا  نویناحور  زا  یکی  هکنیا  اـت  مدرکن  ادـیپ  مهد ؟  ماـجنا  ار  نآ  هک  تسیچ  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز یب  یب  متخ  نیا  ! 
یلَع ِّلَـص  َّمُهّللَا  وگب  هبترم  تسا و 530  زامن  تعکر  ود  متخ  نیا  دومرف : مدرک ،  لقن  ار  ناـیرج  مدـید و  ار  هداز  روصنم  اـقآ  جاـح 

 . کُْملِع ِهب  َطاحَا  ام  ِدَدَِعب  اهیَنب  َواِهْلَعبََو  اهیبَا  َهَمِطاف َو 

ياهبش لاس  نارهت 40  زا  یـصخش  نوچ  دومرف : ناشیا  تسا ؟  متخ  نامه  نیا  هک  موش  نمئطم  اجک  زا  هداز !  روصنم  ياـقآ  متفگ : 
(38  . ) تسا دومرف  میلعت  ار  متخ  نیا  وا  هب  نامز  ماما  دوخ  دش و  یم  فرشم  نارکمج  دجسم  هب  هبنش  راهچ 

ییایند لوا  وت  ییابیکش  ربص و  رد 

ییاوقت رهظم  وت  ارهّزلا  همطاف  ای 

قح ریش  هجوز  مه  وت  ینینسحلا  ما 

ییاربک تمصع  مه  رشحم  هعفاش  مه 

ینادزی هبوبحم  قح  لوسر  تخد  يا 

ییاتکی هناد  رُد  تایانع و  لومشم 

یقح نحتمم  مه  وت  یّقح  هنونکم 

ییاوقتو يدهز  رد  ملاع  رد  هروهشم 

ار ناج  ادف  وت  يدرک  وت  يادف  هب  اهناج 

ییاهنت هکی و  رد  دوخ  ماما  رهب  زا 

خاروس وت  هنیس  دش  رامثم  رد و  خیم  زا 

ات يراکادف  وت  يدرک 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 148ناهفصا   هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


(39  ) یئاناوت ّدح 

تردام ناجب  ارت   ( 24 ) 

درم نآ  دوب و  داهندـب  روجف و  قسف و  لـها  هک  تشاد  يردارب  دوخ  فـالخ  رب  درک ،  یم  یگدـنز  ییاوقت  اـب  حـلاص و  درم  دزی  رد 
رازآ ّتیذا و  زا  دـندمآ و  یم  وا  دزن  مدرم  تاقوا  زا  یهاـگ  و  دوب .  رازآ  هجنکـش و  جـنر و  رد  دوخ  ردارب  لـمع  زا  هراومه  حـلاص 

و هدومن .  لادـج  عازن و  سک  نالف  اب  ای  هداد و  رازآار  سک  نـالف  وت  ردارب  دـنتفگ : یم  يو  هب  دـندرک  یم  تیاکـش  وا  هب  شردارب 
هکنیا ات  دندرک .  یم  تمالم  هذـخا و  ؤم  ار  هراچیب  حـلاص  درم  نآ  مدرم  تهج  نیا  زادرک  یم  زورب  وا  زا  يدـب  راتفر  زور  ره  نوچ 

 ، داـتفا هار  هب  یناوراـک  اـب  و  دـش .  هشوتو  هار  كرادـت  دوـمن .  ار  ع )   ) اـضر ترـضح  سدـقم  دهـشم  تاـیز  هدارا  حـلاص  درم  نآ 
 . دندمآ ع )   ) اضر ترضح  راوز  هقردب  تعیاشم و  تهج  یتعامج 

تعجارم زا  ردارب  نآ  نکیل  دنتـشگ ،  رب  تعیاشم  لها  هکنآ  ات  دـمآ  اه  هدـننک  تعیاشم  اب  دـش و  راوس  دوخ  يوباـی  مه  قساـف  درم 
تعافش هب  هکلب  مورب  (ع )  اضر ترضح  ترایز  هب  مهاوخ  یم  مه  نم  متسه ،  يراک  تیصعم  رایـسب  درف  نم  تفگ :  دومن و  عانتما 

 . دیامرف ششخب  وفع و  نم  زا  دنوادخ  ترضح  نآ 

تفگ قساف  درم  دشن و  قفوم  نکیل  درک ،  يدایز  رارصا  ماربا و  وا  ندینادرگرب  رد  دوخ ،  رازآ  تیذا و  فوخ  تهج  هب  حلاص  درم 
 . مور یم  راّوز  اب  راوس و  ار  دوخ  يوب  ای  مرادن  يراک  وت  اب  نم  : 

دیدن و یجالع  حلاص  درم 
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 . دومن اضق  هب  نت  و  درک ،  توکس 

راوز ریاس  دوخ و  ردارب  اب  ار  يراتفر  دب  ترارـش و  يانب  نیرفاسم  نیب  رد  دوخ ،  تعیبط  ياضتقا  هب  زاب  هک  دوب  هتـشذگن  یتقو  دنچ 
حلاص ردارب  نآ  دزن  رگیدـکی  رـس  تشپ  مدرم  دومن و  یم  رازآ  تیذاار و  نارگید  درک و  یم  هلداجم  یکی  اب  زور  ره  دومن و  زاغآ 

دش و ضیرم  لزانم  زا  یکی  رد  قساف  درم  نآ  هکنیا  ات  دنتـشاذگ ،  یمن  هدوسآ  ار  هراچیب  نآ  دـندرک و  یم  تیاکـش  دـندمآ و  یم 
 . درک تافو  دهشم  کیدزن  لزانم  ای  روباشین  رد  ات  دش  رتدیدش  شضرم  هتفر  هتفر 

درک و راب  شدوخ  يوبایرب  دیچیپ و  دمن  هب  ار  نآ  هاگنآ  درازگ ،  شدسج  رب  زامن  درک و  نفک  داد ،  لسغ  ار  ردارب  ندب  حلاص  درم 
رب هک  دوب  رّکفتم  وا  رما  رد  نکیل  درک .  نفد  ع )   ) يوضر رهطم  ربق  رود  هب  وا  نداد  فاوط  زا  سپ  دومن و  لـمح  دهـشم  هب  دوخ  اـب 

نیا رد  وا  زا  دنیبب و  باوخ  رد  ار  وا  دوب  ناهاوخ  رایـسب  و  دش ! ؟  دهاوخ  راتفر  وا  اب  هنوگچ  لامعا  نآ  اب  تشذگ و  دـهاوخ  هچ  وا 
 . دیامن یسررب  قیقحت و  باب 

وت ردارب !  تفگ :  تسا .  بوخ  بلاج و  رایسب  شلاح  هک  دید  باوخ  رد  ار  دوخ  ردارب  تشذگ ،  وا  نفد  زا  يزور  هس  ود  هکنآ  ات 
رگا تسا و  تخـس  رایـسب  نآ  باقعو  گرم  رما  هک  نادب  ردارب !  يا  تفگ :  يدیـسر ؟  ماقم  نیا  هب  روطچ  يدوب  نالف  ایند  رد  هک 

هّللا مالس   ) ارهز رسپ  نیا  تعافش 
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 ، مدـید شتآ  هچراپ  کی  ار  مدوخ  نم  دـندومن ،  حور  ضبق  ارم  نوچ  هک  ردارب  يا  نادـب  مدوب  كاله  لاـح  اـت  نم  دوبن ،  اـهیلع )
یم ارم  نیرـضاح  امـش  متخوس  متخوس  مدز  یم  داـیرف  هچره  نم  دـش و  شتآ  زا  رپ  مه  لزنم  ياـضف  شتآ ،  مشارف  شتآ ،  مرتسب 
نم دـش و  شتآ  هب  بلقنم  توبات  نآ  مدـید  دـیتشاذگ  نآ  لخاد  ارم  هدروآ و  توبات  هکنآ  اـت  دـیدرک .  یمن  ییاـنتعا  یلو  دـیدید 

لـسغ يارب  زا  يا  هتخت  يالاب  دیدرک و  هنهرب  دـیدرب و  ارم  هکنآ  ات  دـیدرگ .  یمن  نم  تفتلم  یـسک  متخوس  متخوس  مدز  یم  دایرف 
اب نم  سپ  درک ،  یمن  هجوت  نم  هب  یـسک  مدز  یم  دایرف  ردق  ره  دش  شتآ  هب  بلقنم  مه  هتخت  هک  مدـید  ناهگان  دـیتشاذگ .  نداد 
رب دندرک  رپ  ار  بآ  فرظ  دندروآ  رد  مندب  زا  سابل  نوچ  نکیل  موش ؛  هدوسآ  شتآ  زا  دیاش  دنزیرب  بآ  نم  رب  نوچ  متفگ :  دوخ 

نازوس شتآ  نیا  دینک و  محر  نم  رب  هک  مدز  ادص  مدرک  هدهاشم  نینچ  نیا  یتقو  نم  دش ،  شتآ  مه  بآ  هک  مدید  دنتخیر  مندـب 
رد ارم  سپس  دش .  شتآ  مه  نفک  سابرک  دنتشاذگ ،  نفک  يور  دنتشادرب و  هتـسش و  ارم  هکنآ  ات  دینـشن  یـسک  دیزیرن ،  نم  رب  ار 

يانثا رد  متخوس و  یم  مدوب و  شتآ  رد  روطنیمه  دـندرک .  راب  وبای  رب  ارم  هکنیا  ات  شتآ  مه  توبات  شتآ ،  مه  نآ  دـندیچیپ  دـمن 
کی چیه  زا  ییانتعا  یلو  مدومن  یم  هثاغتسا  وا  هب  نم  دروخ  یم  رب  نم  هب  نیرئاز  زا  کی  ره  هار 
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رد هب  نوچ  دندرب  ترضح  مرح  بناج  هب  فاوط  يارب  زا  دنتشادرب و  ارم  توبات  میدش و  يوضر  دهشم  لخاد  هکنیا  ات  مدید ،  یمن 
رب ار  تامـضنم  ریاس  نفک و  توبات و  مدید و  لوا  لاح  هب  هدوسآ و  ار  مدوخ  نم  دش و  دـیدپ  ان  شتآ  ناهگان  دندیـسر  رهطم  مرح 
رـس هداتـسیا و  دوخ  رهطم  ربق  يالاب  رب  ع )   ) اضر ترـضح  مرح ،  بحاص  هک  مدید  دندرک  رهطم  مرح  لخاد  ارم  مدـید .  لوا  لاح 

مدیسر سدقم  حیرـض  رـس  يالاب  هب  نوچ  دنداد .  فاوط  رود  کی  ارم  درادن .  نم  هب  ییانتعا  ادبا  هتخادنا و  ریز  هب  ار  دوخ  كرابم 
تعافش ار  وت  ات  نک  هثاغتسا  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز رـسپ  ماما ،  هب  دومرف : دیدرگ و  نم  يوس  هب  هّجوتم  مدید  هداتـسیا  ار  يدرم  ریپ 

 . دناهرب تبوقع  نیا  زا  دیامن و 

ییانتعا نم  هب  ترضح  نآ  زاب  بایرد .  ارم  موش  تیادف  مدرک  ضرع  مدیدرگ و  ترضح  نآ  هب  هجوتم  مدینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ 
( . اهیلع هّللا  مالـس   ) همطاف رـسپ  هب  نک  هثاغتـسا  دومرف : لوا ،  درم  نآ  دـنداد  روبع  رهطم  رـس  يالاب  فرط  هب  ارم  رگید  راب  دومرفن . 

یجـالع رگید  تسا و  شتآ  باذـع و  ناـمه  زاـب  يوش  جراـخ  مرح  زا  رگا  دومرف : دـیامرف ؟  یمن  ارم  باوـج  هک  منک  هچ  متفگ : 
نآ اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  شردام  هب  دومرف : دنک ؟  تعافـش  دیامن و  هجوت  ترـضح  نآ  هک  درک  دیاب  هچ  متفگ :  يرادن . 

دراد هقالع  یلیخ  ارهز  شردام  هب  اریز  نک ؛  دوخ  هعیفش  ار  هموصعم  نآ  هدب و  مسق  ار  ترضح 
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همولظم هقیدـص  ارهز  همطاف  تردام  قح  هب  ار  وت  موش ،  تیادـف  مدرک  ضرع  مدرک و  هیرگ  هب  عورـش  مدینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  . 
ارم دوخ  هناخ  رد  زا  نک و  ناسحا  نم  رب  اـمرفن و  سویءاـم  ارم  راذـگب و  ّتنم  نک و  محر  نم  هب  هک  مهد  یم  مسق  مالـسلااهیلع )  )

 . نارم

دشاب هتسب  ار  شیولگ  هار  هیرگ  هک  یسک  دننام  درک و  نم  هب  یهاگن  کی  دینـش  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز یب  یب  مسا  ترـضح  ات 
كرابم ياهتسد  سپس  يداد .  مسق  ارهز  مردام  قح  هب  ار  ام  هک  منک  هچ  یلو  يا  هتشاذگن  ام  يارب  زا  تعافش  ياج  هچرگا  دومرف :

نآ رگید  دندروآ  نوریب  ارم  نوچ  دوشگ .  تعافـش  هب  نابز  ایوگ  داد .  تکرح  ار  دوخ  ياهبل  تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ 
ارهز ناشردام  هب  ار  تیب  لها  ددرگ  حالـصا  ناتروما  دیهاوخ  یم  رگا  ترخآ  ایند و  رد  مدش .  هدوسآ  باذع  زا  مدـیدن و  ار  شتآ 

(40  . ) دوش ناسآ  ناتیاهراک  ات  دیهدب  مسق 

ارهز ایح  ملح و  هرهز  قیاقح  كالفا  رب 

ارهز افص  قدص و  رهوگ  قح  تمصع  رحب  هب 

مدآ ینب  ناوسن  رخف  نید  يوناب  هناگی 

ارهز ابع  لآ  لفحم  مزب  عمش  نازورف 

ءاروح هیسنا  ءاسنلا  ریخ  هرهاط  لوتب 

ارهز ایبنالا  ریخ  تنب  همئالا  ما  نیهم 

ییاناد ملع و  رحب  ملح و  هوک  لضف و  مامغ 

ارهز یحضلا  سمش  یجدلاردب  ار  لقع  رهپس 

قلطم هقیدص  لسر  متخ  هعضب  هّیکز 

ارهز یفطصم  رما  هب  یحوا  ام  ّرس  ریبخ 

وا دوجو  رد  ار  قح  دوب  نز  تقلخ  رد  ضرغ 

ارهزازس ار  توبن  تبتررد  دوب  هنرگو 

لد يافص  زا  رشحم  نوتاخ  رب  يوج  لسوت 

رد تعافش  بابسا  تسا  هدیچ  شوخ  هک 
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ارهزازج

ترضح تعافش   ( 25 ) 

مورب اهیلع ) هّللا  مالس   ) بنیز ترضح  مرح  هب  هک  مدش  ینیشام  راوس  قشمد  رهش  رد  زور  کی  دومرف : یم  راوگرزب  ياملع  زا  یکی 
مناوت یم  نم  ایآ  هک  تشاد  دیدرت  یلو  دنزب  فرح  نم  اب  دراد  تسود  یلیخ  دوب  ادیپ  شا  هفایق  زا  هک  دوب  هتسشن  نم  رانک  یناوج  ، 

 . هن ای  منک  تبحص  یبرع  وا  اب 

اندّیـس تفگ :  دـش و  لاحـشوخ  یلیخ  وا  مدیـسرپ ،  لاوـحا  وا  زا  یبرع  هب  منک  تحار  ندز  فرح  يارب  ار  وا  هـکنآ  رطاـخ  هـب  نـم 
 . هلءاسم

رمع دنتفگ : یم  دنربب  مسا  دنتساوخ  یم  یتقو  ار  مردپ  اعبط  دوب  باّطخ  شمسا  مّدج  رمع و  شمـسا  مردپ  تفگ :  سرپب ؟  متفگ : 
 . باطخ

باذع رد  تخـس  شتـشز  لامعا  هدیقع و  فارحنا  رطاخ  هب  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  ار  وا  نم  یبش  تفر ،  ایند  زا  هتـشذگ  لاس  وا 
 . تسا

وت اب  تسا  دّـمحم  شماـن  هک  يدرمریپ  يور  یم  لـحم  نـالف  هب  ادرف  وت  متـشاذگ  دـمحم  ار  وت  مسا  نم  مدـنزرف !  تفگ :  نم  هب  وا 
زا مه  ارم  یلاعت  يادخ  هلیسو  نیا  هب  دیاش  هک  نک  يوریپ  وا  نید  بهذم و  زا  دزاس ؛ یم  هاگآ  یقیاقح  هب  ار  وت  دنک و  یم  تاقالم 

 . دهدب تاجن  باذع  نیا 

 . مدش رادیب  باوخ  زا  لاح  نامه  اب  مدرک و  هیرگ  مردپ  لاح  هب  یلیخ  نم 

 . مدیسر دوب ،  يردقیلاع  یناحور  هک  گرزب  درم  نآ  تمدخ  متفر و  دوب  هتفگ  مردپ  هک  یّلحم  نامه  هب  زور  نآ  حبص 

يارب یلیخ  و  دومن .  یقالخا  لیاسم  نتفرگدای  هب  راداو  ارم  سپس  داد و  میلعت  ار  هعیش  بهذم  نم  هب  وا 
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ییامنهار ارم  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  نم  هتفر  ادخ  تمحر  هب  مه  داتسا  نآ  هک  تسا  زور  دنچ  الاح  هنافـسءاتم  دیـشک ،  تمحز  نم 
؟  موش هاگآ  اهنآ  لاح  زا  منیبب و  باوخ  رد  ار  مردپ  داتسا و  ات  منک  هچ  هک  دینک 

هدمآ ( 41) راونالاراحب رد  نینچمه  دـنک و  یم  لـقن  يوءاـملا  هّنج  باـتک  رد  هیلع  هّللا  همحر  يرون  موحرم  هک  ار  ییاـعد  وا  هب  نم 
دنک لقن  نم  يارب  ات  منیبب  مالسلااهیلع )   ) بنیز ترضح  رهّطم  نحـص  رد  ار  وا  زاب  بش  ادرف  هک  متـساوخ  وا  زا  مداد و  میلعت  تسا 

 . تسا هدشن  نآ  هب  ّقفوم  هکنآ  ای  هدید  یباوخ  هک 

امش ات  مسیونب  امش  يارب  مداد  میلعت  وا  هب  هک  ار  ییاعد  منک  لقن  ار  هّیـضق  هّمتت  هکنآ  زا  لبق  دیراد  تسود  امـش  هک  مناد  یم  ًانمض 
مهیلع  ) راهطا همئا  زا  کی  ره  ترایز  هب  قفوم  رگا  هّللاءاش  نا  هک  تسا  نیا  شطرـش  یلو  بوخ  رایـسب  دییامن .  هدافتـسا  نآ  زا  مه 

 . دییامرفب اعد  مه  ارم  دیدرک  ادیپ  اعد  لاح  شدوخ  هب  صوصخم  طاشن  اب  ندش  رادیب  زا  سپ  دیدش و  باوخ  رد  مالسلا ) 

 : هک دنک  یم  لقن  مالسلا )  مهیلع  ) راهطا هّمئا  زا  لئاسلا  حالف  باتک  رد  سوواط  نب  دّیس 

تـسار تسد  فرط  هب  باوخ و  هب  لسغ  اب  ای  وضو و  اـب  ینعی  تراـهط  اـب  ینیبب  باوخ  رد  هتفر  اـیند  زا  هک  ار  یـسک  یهاوخب  رگا 
 : ناوخب ار  اعد  نیا  سپس  وگب  ار  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  حیبست  باوخب و 

َْتنُک اهنم  َلبقا  امَف  ُدوُعَت  َْکَیِلا  ُءایْشَْالا َو  ِتَاَدب  َْکنِم  ُْهنِم ،  ُفَْرُعی  ُنامیالا  ُفَصُویال َو  يذَّلا  ُّیَْحلا  َْتنَا  َّمُهّللَا 
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ِنمْحَّرلا ِهّللا  ِمِْسِبب  َُکلَءاْسَا  َْتنَا َو  ِّالا  َهِلا  ِالب  َُکلَئْـسَاَف  َْکَیِلا  ّـِالا  َکـْنِم  اـْجنَمال  ءاَْـجلَم َو  َُهل  ْنُکَیَْمل  اـهنِم  ََربْدَا  اـم  ُهاـْجنَم َو  ُهاـْجلَم و 
ِْنیَـسُْحلا ِنَسَْحلا َو  ِّقَِحب  َنیَملاـْعلا َو  ِءاـِسن  ِهَدِّیَـس  َهَمِطاـف  ِّقَِحب  َنیّیِـصَْولاِْریَخ َو  ِیلَع  ِّقَِحب  َنیِّیبَّنلا َو  دّیَـس  ص )   ) دَّمَُحم ِّقَِحب  ِمیحَّرلا َو 

اهیف َوُه  یتَّلا  ِلاْحلا  ِیف  یتّیَم  ینَیُِرت  ْنَا  ِِهْتَیب َو  ِلْهَا  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َنیعَمْجَا  ِهَّنَْجلا  ِلْهَا  ِبابَش  يَدِّیَس  امُهَْتلَعَج  َنیذَّلا 

زامن هک  حبـص  یلو  مدیدن  یباوخ  حبـص  ات  نم  بشید  تفگ :  تشگرب و  بش  ادرف  تفر و  وا  مداد  میلعت  وا  هب  ار  اعد  نیا  هرخ  الاب 
هّللا مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  شتاجن  يارب  هک  درک  یم  اضاقت  نم  زا  وا  مدید .  يدـب  لاح  رد  ار  مردـپ  مدـیباوخ  مدـناوخ و  ار 

 : تفگ نم  هب  وا  مهد ،  رارق  هطساو  ار  اهیلع )

 ، هاوخب رذع  نم  فرط  زا  ترضح  نآ  زا  تسا ،  رترث  ؤم  همه  زا  مالسلااهیلع )   ) ارهز ترضح  تعافـش  هک  ما  هدیمهف  اجنیا  رد  نم 
 . ما هتشاد  لد  رد  ار  وا  نانمشد  ّتبحم  ایند  رد  نم  اریز 

؟  يا هدید  اجنآ  رد  ار  وا  هتفر  ایند  زا  يدوب  هدرک  یفّرعم  هک  يداتسا  متفگ :  وا  هب  نم 

(42  . ) دنروآ یمن  میتسه  ام  هک  ییاج  رد  ار  وا  هن  تفگ : 

یمظع تیآ  ایح و  جرد  رد  يا 

يربک میرم  يرولا و  ریخ  هعضب 

 ( (ص دمحم تخد  همئالا  ما  همطاف 

ءابا هعبس  هتشگ  داجیا  وترهب 

یمولع ما  لضف  ما  باتک  ما 

يرسا هجاوخ  هدناوخ  تاهیبا  ما 

هیقن هّیقت  هیضرم و  هیضار 

العا یلاع  یلع  ردیح  رسمه 

هیکز لوتب و  هقیدص و  وت  مان 

ارذع هثدحم  هروصنم و  هرهاط 

ناکما ز ملاع 
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نشور وت  يور  رون 

(43) ارهز هرهز  هب  ببس  نیز  يدش  هدناوخ 

مهاوخ یم  هناخ  نم   ( 26 ) 

دودح رد  دنا : هتشون  تافاکم  رازاب  مان  هب  دوخ  فیرش  باتک  رد  نایچولب  یبتجم  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح 
یکیدزن ییاتسور  هب  ار  منادنزرف  رـسمه و  مدش  روبجم  هک  ییاج  ات  مدوب  راشف  تحت  نکـسم  تهج  زا  یـسمش  يرجه  لاس 1368 

مدوب و سیردت  سرد و  ندناوخ  لوغـشم  نم  تشذگ و  هام  نیدنچ  منیزگ .  ینکـس  هسردم  یگبلط  هرجح  رد  دوخ  مربب و  دنوامد 
رطاخ هب  مدوب  روبجم  متشاد  نارهت  رد  يا  هسلج  هعمج  ياهبش  نوچ  مه  نآ  متفر و  یم  ما  هداوناخ  رانک  رد  ار  یبش  طقف  هتفه  رخآ 

متساوخ یم  هک  هعمج  رصع  یهاگ  دوب  هدمآ  شیپ  میارب  يرابفسا  عضو  اذل  میایب .  نارهت  هب  هدومن  كرت  ار  دنزرف  نز و  هسلج  نآ 
یلو درک  یم  هیرگ  مه  مرسمه  و  ورن .  ادخ  هب  ار  وت  اباب  هک  دندرک  یم  هیرگ  دندیبسچ و  یم  نم  هب  اه  هچب  میایب  ما  هداوناخ  دزن  زا 

مدش و یم  ادج  اهنآ  زا  رابکـشا  هدید  رادغاد و  لد  اب  یهاگ  زین  دوخ  اذل  متـشگ و  یم  رب  سرد  يارب  دـیاب  متـشادن و  يا  هراچ  نم 
 . امرف یمرک  بیغ  هنازخ  زا  تدوخ  ادنوادخ !  مدرک :  یم  ضرع  لاعتم  دنوادخ  هب  یهاگ 

هراچ بوخ  اما  دندید  یم  ار  لیاسم  نیا  دارفا  زا  یضعب  مدناباوخ و  مدوخ  شیپ  ار  بش  مدروآ و  هرجح  هب  ار  ما  هچب  ود  یبش  یّتح 
هب سرد  مامتا  زا  سپ  شلبق  زور  متفرگ و  رارق  یناـثلا  يداـمج  موس  ینعی  مالـسلااهیلع )   ) هّیمطاـف مود  ماـیا  رد  هکنیا  اـت  دوبن .  يا 

اتسور نامه 
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ازع هماقا  اجنآ  رد  هشیمه  تایفو  رد  هک  لومعم  قبط  یلو  دوب  لیطعت  مه  ام  هسردم  اقافتا  هک  حبص  یلو  مدوب  اهنآ  دزن  ار  بش  متفر 
یمن ارچ  تسا  لیطعت  زورما  دـنتفگ : اـهنآ  مدـش  هجاوم  ما  هداوناـخ  یتحاراـن  اـب  هک  متفرگ  هسردـم  هب  تعجارم  میمـصت  دـش ،  یم 

؟  یشاب ام  شیپ  یهاوخ 

نخس نیا  ات  مریگب .  هناخ  کی  ترضح  زا  منک و  تکرش  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  يازعرد  دهاوخ  یم  ملد  زورما  متفگ : 
هّللا مالس   ) ارهز ترضح  زا  یهاوخ  یم  هک  لاح  تفگ :  دش و  یـضار  دوب  هدیـشک  يدایز  یتحاران  نونکات  هک  مرـسمه  متفگ ،  ار 

 . متسه مه  لاحشوخ  هزات  مرادن  یتفلاخم  يریگب  هناخ  اهیلع )

لوغشم ندز  هنیس  هب  متسشن و  بالط  هقلح  رد  مه  نم  دوب  ینز  هنیس  ماگنه  مدیسر  هسردم  هب  ات  دوب  رود  هار  نوچ  اما  متـشگرب  نم 
 . مهاوخ یم  هناخ  کی  امـش  زا  نم  مناخ !  ناج !  یب  یب  مدرک :  ضرع  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  هب  نآ  نامه  رد  مدـیدرگ 

رتمک ای  رتشیب و  ای  تشذـگ  زور  ای 12  مناد 10  یمن  تسرد  دـش .  مامت  سلجم  نآ  هصالخ  و  یناد .  یم  ار  ام  تالکـشم  هک  اـمش 
نم هب  دمآ و  یـسک  سیردت ،  لوغـشم  مدوب و  سرد  رـس  يزور  هک  تشذگ  یمن  نم  لسوت  ماگنه  زا  زور  تسیب  هک  منئمطم  یلو 
امش اب  دندومرف : دمآ ،  هرابود  تفر و  ناشیا  منک ،  یم  سیردت  مراد  متفگ :  دنراد .  راک  امـش  اب  يدهتجم  اقآ  جاح  داتـسا  تفگ : 

اهر ار  سرد  نم  دینک .  اهر  ار  سیردت  دنتفگ : دنراد و  راک 
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یم هچوک  نیب  رد  ناشیا  اب  دیراب  یم  نامـسآ  زا  مه  فرب  دوب و  درـس  رایـسب  اوه  میدـمآ  نوریب  هسردـم  زا  ناشیا  هارمه  هب  مدرک و 
فقوت يزاسون  لزنم  برد  میدیـسر و  يا  هچوک  نورد  هکنیاات  دـنراد .  يراک  هچ  نم  اب  ناشیا  هک  متـسناد  یمن  اـقیقد  نم  میتفر و 

هسردم و لام  لزنم  نیا  موس  مود و  هقبط  دـنتفگ : میدـش و  لزنم  لخاد  قافتا  هب  دـنتخادنا و  دـیلک  دوب  هقبط  هس  ياراد  هک  دـندرک 
دیلک منکب و  متـسناوت  یمن  مه  ار  شروصت  یتح  هک  مدید  یلزنمو  دندرک  زاب  ار  رد  دـندرب و  مود  هقبط  هب  ارم  تسا و  بالط  فقو 

 . دیروایب ار  ناتنادعمش  هنییآ و  دیناوت  یم  ادرف  تسامش .  رایتخا  رد  هناخ  نیا  دندومرف : دنتشاذگ و  نم  رایتخا  رد  ار  نآ 

ترضح زا  مهاوخ  یم  هک  مدوب  هدرکن  تبحص  مرـسمه  زج  يدحا  اب  لزنم  هب  عجار  الـصا  نم  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  هک  یلاح  رد 
رد مسیون  یم  ار  باتک  نیا  دشاب و  یم  لاس 1371  هک  لاح  ات  تسا و  میمع  اهنآ  فاطلا  اما  مریگب  يا  هناخ  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز

(44  . ) تسا اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  هب  لسوت  تاکرب  زا  نیا  میراد  ینکس  لزنم  نامه 

وت ياقل  یتسه  ملاع  راختفا  يا 

وت ياقب  تقیقح  ياقب  نوچ  هدنیاپ 

تسخن زا  تنامیا  هب  زارف  رس  مالسا 

وت أر ي  هدنزورفز  يوترپ  دیشروخ 

راگزور هب  مسانشن  رگد  سک  چیه  نم 

وت ياوس  تلیضف  نادناخ  يوناب 

ناهج رد  دوب  فرش  رخف و  هچره  هک  قحلا 

وت يادخدشابوت  صخش  صاخ  تساوخ  یم 

لدکاپ يارهز  یئافطصم و  دنزرف 

وت يافص  وحم  همه  وت  یب  افطصم  يا 

یتخیر کشا  یتخوس و  عمش  دننام 

یمن هلان  وچمه  زوسناج 
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وت ياون  دش 

تشهب رد  نوچ  نایخزود  دندز  شتآ 

وت يارب  زا  ناهج  ناج  تفرگ  شتآ 

درک هلان  راوید  ورد  رگا  وت  لاحرب 

وت يارجام  بجع  دوب  هک  بجع  دوبن 

هتسکش يولهپ  دای  هب   ( 27 ) 

هزات بطر  دراد  ترـضح  مدید  ع )   ) قداص ماما  هناخ  متفر  دیوگ : یم  تسا ،  ع )   ) قداص ماما  اقآ  يافو  اب  باحـصا  زا  یکی  راَّشب 
ار میولگ  هار  ضغب  اـقآ  متفگ :  نک .  لـیم  دومرف : مروخ .  یمن  اـقآ  متفگ :  روخب .  بطر  اـیب  راّـشب  دوـمرف : ترـضح  دروـخ ،  یم 

دروخ زیل  شیاپ  اه  هعیـش  نیا  زا  ینز  ریپ  کی  مدـمآ  یم  متـشاد  نم  اـقآ  متفگ :  ارچ ؟  دومرف : مروخب .  مناوت  یمن  متحاراـن  هتفرگ 
یتموکح نارکون  درک .  تنعل  مالـسلااهیلع )   ) ارهز تا  هّدـج  هب  نیملاظ  هب  داتفا ،  نیمز  هب  ات  دروخ ،  نیمز  هب  ولهپ  اب  يرو و  کـی 

وش دنلب  راّشب  دومرف : دوب ،  هفوک  ترضح  تقو  نآ  دش .  تحاران  ع )   ) قداص ماما  دندرب .  یم  دندز و  یم  دنتفرگ ،  ار  وا  دندینش ، 
 . مینکاعد شیارب  هلهس  دجسم  میورب 

دیآ یم  دراد  دندرک  شدازآ  ورب  دومرف : درک ؛ اعد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  هفوک و  دجـسم  دمآ  ع )   ) قداص ماما  دیوگ : یم  راشب 
میورب رکـشت  ناونع  هب  ایب  درک .  اعد  اقآ  متفگ و  اقآ  هب  متفر  نم  متفگ :  دیآ .  یم  دراد  دـنا ،  هدرک  شدازآ  مدـید  مدـمآ  تفگ :  . 
همطاف ام  هّدج  نیملاظ  هب  يدروخ  نیمز  هب  یتقو  ارچ  نز !  يا  دومرف : داد و  باوج  ترضح  درک ،  مالـس  اقآ  تمدخ  دمآ  اقآ ،  دزن 

يارب اقآ  تفگ :  يدرک ؟  تنعل 
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 . مداتفا اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  تردام  دای  هب  نم  دمآ ،  درد  میولهپ  مدروخ  نیمز  هب  یتقو  هک  نیا 

ارهز هنیس  درک ،  یم  هلان  هنیـس  درد  نیا  زا  ردقنآ  درک ،  یم  هلان  ولهپ  درد  نیا  زا  ردقنآ  دیباوخ ،  یمن  اه  بش  ناتردام  اهدّیـس  يا 
یلاـعت هّللا  ناوضر   ) ینـالیم یمظعلا  هّللا  تیآ  داتـسا  یناهفـصا  نیـسح  دـمحم  خیـش  اـقآ  موحرم  یناـپمک ،  هّللا  هیآ  موحرم  ارچ ؟ 

: دیوگ یم  هدرک  اغوغ  منک  همجرت  مناوخب  ار  رعش  نیا  امهیلع )

ِرامسملا ربخ  يردا  ُتسل  و 

ِرارسالا هنیزخ  اهَرْدَص  ْلَس 

زا یـضعب  ياهرد  لثم  دوب  رد  هگنل  کی  قباس  ياه  هناخ  ياهرد  میوگب :  دیاب  ار  همدقم  نیا  نم  دـیمهفب  ار  رعـش  نیا  هک  نیا  يارب 
اهرد الاح  لثم  دندرک .  یم  زاب  دنتسب و  یم  ار  نیا  هدوب  رد  کی  دنتشاذگ  یم  مه  يولهپ  هتخت  ات  راهچ  تسه ،  مه  زونه  هک  اهغاب 

: دـیوگ یم  ع )   ) قداص ماما  هدوب ،  رد  تشپ  ام  همطاف  هدوب  هگنل  کی  ع )   ) یلع هناخ  رد  هدوبن ،  يرد  هگنل  راـهچ  يرد و  هگنل  ود 
 . ِرامسِملا َرَبَخ  يرْدَا  ُتَْسل  َو  دیوگ : یم  خیش  جاح  موحرم  هتشاد  خیم  ات  ود  رد  دوب  هداتسیا  ام  ردام  هک  یفرط  نیا 

( اهیلع هّللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  هنیـس  زا  ورب  یمهفب  یهاوخ  یم  رگا  دـیوگ  یم  هدوب  هچ  رد  خـیم  هصق  مناد  یم  هچ  نم  دـیوگ : یم 
(45  . ) رارسالا هنیزخ  اهردص  ْلَس  سرپب 

ارهز تبحم  لد  هب  درادن  هکره 

ارهز تعافش  زا  دشوپ  دوخ  هدید 

میرم هراس و  هیفص  اّوح  رجاه و 

ارهز تمدخ  هب  رختفم  تفص  هضف 

وترب هدمآ  هک  تلزنم  نیا  زا  هب  هب 

تلیضف ینک  روصت  هچنآ  ز 
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ارهز

تفارش هج و  اب و  لالج  نیا  اب  هک  هآ 

ارهز تبیصم  ناهج  زا  نوزف  دوب 

شکاپ نفدم  يافتخا  دوخ  يرآ 

ارهز تبرغ  دوب ز  یلاع  دهاش 

اغیرد تسکش و  رد  برض  زا  شیولهپ 

ارهز تلحر  راکشآ  نآ  زا  تشگ 

ربمیپ بلق  تسکش و  ارهز  يولهپ 

ارهز توتف  ای  يوش  یلع  تشپ 

دش هیس  هنایزات  برض  زا  شیوزاب 

(46) ارهز تیاهن  یب  درد  نآ  زا  هآ 

تسا مدنزرف  ع )   ) نسح  ( 28 ) 

 : تشاد یبوخ  ود  دوب ،  یبوخ  يربنم  یلیخ  دوب ،  يزیربت  ربکا  یلع  خیش  موحرم  نارهت  مهم  ياه  يربنم  زا  رفن  کی 

مایا مدوب  فجن  نم  هک  لاس  دـنچ  نآ  يزیربت ،  ربکا  یلع  خیـش  جاح  دوب .  یلاع  نّیدـتم و  مدآ  ًایناث : دوب ،  يدیـشر  مدآ  کی  الّوا :
ناوج نم  تفگ :  یم  مدینـش  شدوخ  زا  نم  فجن ،  مود  هیمطاـف  تفر  یم  ربنم  ـالبرک  ار  لوا  هیمطاـف  دـمآ .  یم  قارع  هب  هّیمطاـف 

مه یـضرغ  میربب  ع )   ) نسح ماما  اقآ  زا  یمان  یبش  ام  دـماین ،  شیپ  ناضمر  هام  بش 27  ات  ناضمر  هاـم  متفر ،  یم  ربنم  زیربت  مدوب 
همطاف یب  یب  سدـقم  رـضحم  هب  ای  ؤر  ملاـع  رد  مدـیباوخ  هناـخ ،  متفر  بش 27  ناـمه  تفگ :  دـشن .  روـج  فرح  هنیمز  متـشادن ، 

ام هب  دوش  یم  ایآ  ایادخ  دشاب ،  هتشاد  شتسود  شبابرا  دشابن و  نئاخ  هک  يرکون  لاح  هب  اشوخ   ، ) مدش فرشم  اهیلع ) هّللا  مالـس  )
ار نام  همانرب  يروط  دوش  یم  ایادخ  دنهاوخب ؟  ار  ام  مالـسلا )  مهیلع   ) دمحم لآ  هک  مینک  یگدـنز  يروط  مه  ام  ینک ،  فطل  مه 

( . دهاوخب ار  ام  ع )   ) نامز ماما  نامبابرا  میتسه  هدنز  هک  يزور  راهچ  ینک  تسرد 

بش نامه  تفگ : 
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نم ناج  یب  یب  متفگ :  داد .  مباوج  هناردک  ترضح  مدرک ،  مالس  مالـسلااهیلع )   ) همطاف یب  یب  سدقم  رـضحم  هب  فّرـشت  زا  سپ 
باوج روط  نیا  ارچ  دیشاب ،  هدش  ردک  نم  زا  هک  دشاب  هدز  رس  نم  زا  منک  یمن  لایخ  یبدا  هئاسا  متسین ،  بدا  یب  ياهرکون  نآ  زا 

؟  دیهد یم  ارم 

منسح دینک ؟  یمن  منسح  زا  يدای  ارچ  تساجک )  زا  راک  مدیمهف  ( ؟  تسین نم  رسپ  ع )   ) نسح رگم  خیـش !  جاح  دومرف : ترـضح 
(47  . ) تسا مولظم  منسح  تسا ،  بیرغ 

ارهز ای  تساپرب  یشتآ  تقشع  زوس  زا  لد  هب 

ارهزای تساهرتخا  وت  رجه  مغ  زا  ناماد  هب 

اهلدرب هتسشنب  تیمولظم  زا  هک  يزوس  مغ و 

ارهز ای  تساجرب  دباات  تنیشنلد  مان  وچ 

تیولهپ هتسکشب  نآ  یلیس و  ندروخ  دای  هب 

ارهز ای  تسایند  زا  رت  نوزفا  یمغ  راب  لد  هب 

تناراهب هتشگ  نازخ  رپرپ  يدش  لگ  نوچرگا 

ارهز ای  تساهنت  هتسخ و  بیکش و  یب  مه  یلع 

یمارآ هن  یماگ  مه  هن  وت ،  یب  بش  زور و  درادن 

ارهزای تسادیپ  شا  هرهچ  زا  نوزف  جنر  مغ و 

دیس هچب   ( 29 ) 

یم هک  هدرک  لقن  تسا  نایّنـس  بهذـم  راهچ  ياـملع  زا  یکی  هک  لـبنح  دـمحا  زا  میظنلارد  باـتک  زا  سارف  یبا  هدیـصق  حرـش  رد 
: دیوگ

هچ وـت  هب  ردارب !  متفگ :  متفر و  شیپ  درک  یم  يراز  هیرگ و  ادـخ  هاـگرد  هب  دوـب و  هتفرگ  ار  هبعک  هدرپ  هک  مدـید  ار  يدرم  یبـش 
هب هداتفا  قافّتا  نم  يارب  یبیجع  رما  مدوب ،  یقناود  روصنم  ياهاّنب  زا  یکی  نم  تفگ :  ینک ؟  یم  يراز  هیرگ و  روطنیا  هک  هدیـسر 

هب ار  نآ  هکنیا  طرش  هب  میوگ  یم  وت 
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 . میوگ یمن  یسک  هب  يا  هدنز  وت  ات  تسا  دهاش  ادخ  متفگ :  ییوگن .  یسک 

اهنیا دیاب  تسا  هدشن  حبص  ات  بشما  تفگ :  درک و  میلست  نم  هب  ار  ع )   ) یلع دالوا  زا  رفن  تصش  دیبلط و  ارم  روصنم  یبش  تفگ : 
طخ زونه  هک  دنام  یقاب  يرسپ  کی  متـشاذگ .  راوید  نایم  سرت  لامک  اب  ار  اهنآ  رفن  هن  هاجنپ و  مه  نم  يراذگب .  اهراوید  نایم  ار 
ربا لثم  مدید  مراذگب  راوید  ریز  ار  وا  متساوخ  هک  نیمه  دوب  رهاظ  شتروص  رد  يرون  تشاد و  يدنلب  ناوسیگ  هدیمدن و  شضراع 

هیرگ مدوخ  يارب  ادخ  هب  تفگ :  ینک ؟  یم  هیرگ  روطنیا  ارچ  متفگ :  مدیسرپ ؟  ار  ببس  تسا .  برطـضم  دنک و  یم  هیرگ  يراهب 
سرت زا  دوب  هدرک  سبح  هناـخ  رد  ارم  دوب  لاـس  کـی  تّدـم  مدرک .  ار  وا  تفلاـخم  هک  تسا  مریپ  رداـم  يارب  ما  هیرگ  منک ،  یمن 

رگا تساخ ،  یم  رب  مه  وا  متـساخ  یمرب  رگا  تخادنا ،  یم  مندرگ  هب  تسد  دیباوخ  یم  تقو  ره  دنریگب .  ارم  اهنمـشد  ادابم  هکنیا 
ارم هفیلخ  ياـهرکون  مدـمآ  نوریب  هناـخ  زا  دوبن  نم  شیپ  مرداـم  زورید  تفر .  یمن  باوخ  یلو  دـیباوخ ،  یم  مه  وا  مدـیباوخ  یم 
یم ما ،  هتفر  اجک  نم  دناد  یمن  درادن ،  ربخ  نم  زا  مردام  يراذگ .  یم  راوید  نایم  ارم  وت  لاحلا  روصنم ،  شیپ  دندروآ  دـنتفرگ و 

 . ادخ هب  هن  تفگ :  دراد ؟  يدنزرف  مه  وت  زا  ریغ  وت  ردام  مدیسرپ :  دوش .  كاله  نم  هصغ  زا  مسرت 

يا متفگ ،  دوخ  اب 
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 . منک یم  وا  هب  ادـخ  يارب  یتمدـخ  مسق  ادـخ  هب  ینک ،  یم  راـتفرگ  ترخآ  باذـع  هب  ار  دوخ  اـیند  لاـم  يارب  وـت ،  رب  ياو  سفن ! 
ریز يولع  دیس  نیا  ضوع  ار  وت  يوش  یم  یضار  ایآ  دنزرف  يا  متفگ :  دعب  متفگ :  وا  هب  ار  دیس  نآ  هصق  مرسپ و  شیپ  متفر  سپس 

؟  مروآ نوریب  ار  وت  میایب  بش  ادرف  منک و  تسرد  تندیشک  سفن  يارب  يا  هنزور  مراذگب و  راوید 

دعب اهانب .  هچب  لثم  مدیناشوپ ،  وا  هب  يا  هنهک  سابل  مدرک و  هایـس  مه  ار  شتروص  مدـیرب و  ار  دیـس  نآ  ناوسیگ  سپ  یلب  تفگ : 
رکف دوخ  اب  هار  نیب  رد  لزنم .  هب  مدروآ  مدوخ  اب  متشادرب  ار  دیـس  هچب  نآ  دش  هک  حبـص  کیدزن  متـشاذگ و  راوید  نایم  ار  مرـسپ 
لزنم هب  انثا  نیا  رد  منک .  هچ  ما  هدراذگ  راوید  ریز  ار  شرـسپ  دمهفب  ما  هجوز  رگا  دوش و  علطم  رما  نیا  رب  روصنم  رگا  مدرک ،  یم 

 : متفگ مدرک ،  تشحو  رتشیب  نم  دش  دـنلب  هناخ  رد  يادـص  ناهگان  مدـش .  شوهیب  مداتفا و  هناخ  طسو  ینارگن  سرت و  زا  مدیـسر 
 . دنناسرب لتق  هب  دنربب و  ارم  هداتسرف  هدش و  علطم  هفیلخ 

درواـیب و ار  اـم  رـسپ  تیـالوم  هب  وگب  مربـمغیپ  رتـخد  ارهز  همطاـف  نم  دومرف : تسیک ؟  رد  تشپ  دز .  ادـص  رد ،  تشپ  تفر  مزینک 
هّلل افورعم  تعنص  خیـشلا  اهیا  دومرف : ییامرف ؟  یم  هچ  مناخ  متفگ :  هناخ .  رد  متفر  متـساخرب و  رایتخا  یب  نم  دریگب .  ار  شدنزرف 

: دومرف نینسحملا  رجا  عیضیال  هّللا  نا  و 
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مدـید مدرک  هاگن  ریگب .  ار  تدـنزرف  روایب و  ار  ام  دـنزرف  دـنک  یمن  عیاـض  ار  ناراـکوکین  رجا  ادـخ  يدرک ،  بوخ  راـک  درم !  يا 
هبوت تقو  نامه  مدرک و  ور  مناـخ  نآ  هب  مداد و  لـیوحت  مدروآ و  ار  دیـس  هچب  نآ  متفرگ و  ار  وا  تسا .  ملاـس  حیحـص و  مدـنزرف 

مراودیما دندوب  هدرک  فرصت  ارم  لاوما  مامت  دوب  هداتـسرف  ما  هدرک  رارف  نم  هک  دوب  هدیمهف  روصنم  هکنیمه  اجنیا  هب  مدمآ  مدرک و 
(48  . ) دنک لوبق  ارم  هبوت  ادخ  هک 

لالجلاوذ يادخ  رون  وگم  نز 

لامک لصا  يدب  ار  شنیرفاک 

شرع بیز  نیرب و  دلخ  تنیز 

لاجم شفیرعت  هب  دراد  نابز  یک 

یلع الوم  رسمه  دمحا  تخد 

لایخ ره  زا  نورب  شیالاوردق 

ساسا ار  تماما  تمصع ،  ندعم 

لامج ار  یکین  هلمج  تّفع  رحب 

تسا رثوک  كرابم  ردقلا و  هلیل 

لاح فیصوت  ناسچ  ار  متاخ  ما 

لوتب ارهز  هقیدص  همطاف 

لا ؤس  کیره  رد  تسانعم  ناهج  کی 

ناوراک اب  لزانم  همه  رد   ( 30 ) 

نآ هداتفا و  بقع  هنیکـس  رتش  دـید ،  ماش  لزانم  زا  یکی  رد  سیق  نبا  رجز  هک :  تسا  هدـش  لقن  روفـصع  لآ  نسح  خیـش  لتقم  رد 
تایراعلا باتقالا و  یلع  نحن  تنا و  نیا  ایابس  نحن  تنا و  نیا  هاتبا  ای  دیوگ : یم  دنک و  یم  هیرگ  همولظم 

 . دندرک راوس  شوپور  یب  نارتش  رب  دندرک و  ریسا  ار  ام  هک  ییاجک  ناج !  ردپ  ینعی : 

ضوع محر  یب  ملاظ  نآ  تفرگ .  تّدـش  همولظم  نآ  هیرگ  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  هنیکـس !  يا  تفگ :  تفر و  شیپ  سیق  نبا  رجز 
رتش زا  ار  همولظم  نآ  دز و  هنیکس  يولهپ  هب  يا  هزین  تفر و  شیپ  دهد ،  يرادلد  ار  هچب  نآ  هکنآ 
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بنیز همئاـن  ءاـکبلا  هرثـک  نـم  یلع  تـنب  مالــسلااهیلع )   ) بـنیز تناـک  و  تـفر ،  تـشادرب و  ار  رتـش  تخادــنا و  نـیمز  يور  هـب 
: دومرف ترضح  هک  دید ،  ار  ع )   ) نیـسح شردارب  باوخ  رد  دوب  هدرب  شباوخ  لمحم  نایم  دوب  هدرک  هیرگ  سب  زا  مالـسلااهیلع )  )

 ! ! ینک یم  يراد  میتی  بوخ  رهاوخ  يا 

 ! ردارب رتخد  يا  هنیکـس !  يا  تنا .  نیا  یخا  تنب  ای  هنیکـس  اـی  دز : ادـص  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  راـیتخا  یب  مالـسلااهیلع )   ) بنیز
شیپ دیسر ،  شرظن  هب  یهایس  کی  هبترم  کی  هلفاق ،  لابند  زا  تشگرب  دش و  هدایپ  مالسلااهیلع )   ) بنیز دینشن ،  باوج  ییاجک ؟ 

کیخا هیـصو  عمـست  اذـکها  ماتیالا  سرحت  اذـکها  بنیز  ای  تلاقف :  هتفرگ .  نماد  هب  ار  هنیکـس  رـس  هک  تسا  یمناخ  دـید  تفر و 
یم لمع  تردارب  تیصو  هب  مسق  نیا  ینک ؟  یم  يراتـسرپ  ار  ع )   ) نیـسح تردارب  نامیتی  يروط  نیا  بنیز !  يا  دومرف : نیـسحلا 

؟  ینک

 . تسا اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  مردام  مدـید  مدرک  هاـگن  دـمآ  انـشآ  مشوگ  هب  وا  يادـص  دـیامرف : یم  مالـسلااهیلع )   ) بنیز
؟  يا هدیشوپ  هایس  سابل  ارچ  يدوبن  ام  هارمه  هک  امش  ردام !  متفگ : 

 . مدوب امش  اب  لزانم  همه  رد  نم  ناج !  بنیز  دومرف :

رون مدید  مدش ،  هرجح  دراو  هک  یتقو  تفگ :  بهار  رید  هچنانچ  یتح  دوب  تیب  لها  اب  اج  همه  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز یب  یب  یلب 
 . . . ردام دیهش  يا  ردام  بیرغ  يا  دز  یم  ادص  هک  مدینش  ار  ینز  يادص  هاگان  دور ،  یم  الاب  قودنص  نآ  زا 
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(49 . )

؟  ارچ رگج  نینوخ  همه  نیا  لوسر و  تخُد 

؟  ارچ رطخ  جوم  هب  هقرغ  تاجن و  کلف 

دید غادو  درد  یسب  لیلق  یتّدم  رد 

؟  ارچ رمک  هدیمخ  ناوج و  ردام  کی 

جنر درد و  هب  ارهز  هناخ و  رانک  دجسم 

؟  ارچ ردپ  ربق  ترایز  رب  تفر  یم 

وگب رَشَبلا  ریخ  یباحص  یعاد  اب 

(50 ( ؟  ارچ رشبلا  ریخ  رتخد  هب  افج  نیدنچ 

 ( س  ) ارهز تّبحم   ( 31 ) 

نب هجح  مظعالا  هّللا  هیقب  ترضح  تمدخ  اهراب  هک  یسک  مولعلا  رحب  يدهم  دیـس  همالع  موحرم  راوگرزب  ملاع  ردقلا و  لیلج  دّیس 
: دومرف هدش ،  فرشم  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع   ) نسحلا

میتسش ار  دادغب  نوخ  ام  وگب  وا  هب  ینیب ،  یم  اجنآ  ار  يدرم  ورب  هنانح  دجسم  هب  حبص  ادرف  دومرف : نم  هب  یسک  ای  ؤر  ملاع  رد  یبش 
 . وش دوخ  راک  لوغشم  درگ و  زاب  دوخ  ناکد  هب  وت  و 

رد هک  رفن  کی  زج  مدـیدن  اجنآ  رد  ار  یـسک  میتفر ،  هنانح  دجـسم  هب  هتـشادرب و  ار  بّـالط  زا  هدـع  کـی  هدـش و  رادـیب  باوخ  زا 
ام همهمه  يادص  نوچ  دراد ،  تشحو  هک  یسک  لثم  دش .  یم  رادیب  يردق  دیباوخ و  یم  يردق  دوب ،  باوخ  دجـسم  زا  يا  هشوگ 

کی دید  درک ،  هاگن  بوخ  هک  یتقو  یلو  تسارحص .  اجنیا  هکنیا  لایخ  هب  تشاذگ ،  رارف  هب  اپ  هتـشادرب و  رـس  دروخ  شـشوگ  هب 
 . دنتسه شفارطا  نیمرتحم  ملع و  لها  زا  تشم 

دنتسش ار  دادغب  نوخ  اریز  وش ،  دوخ  راک  بسک و  لوغـشم  ناکد و  رـس  ورب  دادغب  هب  زیخرب  درم !  يا  دیامرف : یم  مولعلارحب  همالع 
 . شاب هتشادن  یسرت  و 

تساجک اجنیا  تفگ :  درم  نآ 
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 . هنانح دجسم  فرشا  فجن  دنتفگ :  ؟

زا طقف  نم  تاجن  هک  دینادب  ردـق  نیمه  راوگرزب !  دیـس  يا  تفگ :  هدوب ؟  هچ  دادـغب  نوخ  یتسیک و  وت  دومرف : مولعلا  رحب  همالع 
 . تسا اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  امش  هدج  تمارک 

 ، ینامثع ناروم  أم  نیا  زا  رفن  کی  دوب  هدزن  باتفآ  زونه  حبـص  زور  کی  مشورف ،  ياچ  دادغب  طش  رانک  رد  یچ  هوهق  رفن  کی  نم 
يور هک  یتقو  تشاد ،  مه  یگرزب  مکـش  هتـسب و  رمک  رب  دوب ،  ناـشن  هناد  عّصرم و  نآ  هتـسد  هک  يرجنخ  و  رـس ،  رب  خرـس  هـالک 
ملاع یب  یب  هب  دیماشآ  یتقو  مدرب .  شیارب  هوهق  یناجنف  رایب .  هوهق  تفگ :  نم  هب  تسشن  دوب  طش  هب  فِرـشم  هک  هناخ  هوهق  تخت 

زاب مدرب  شیارب  هوهق  یناجنف  هراب  ود  مدینـش .  طلغ  متفگ  دوخ  اب  مدرکن ،  رواـب  نم  تفگ :  ازـسان  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاـف 
دزن دوب  هدشن  ما  هناخ  هوهق  لخاد  یسک  زونه  دش و  کیرات  منامشچ  دیرپ و  مرـس  زا  لقع  داتفا  مبلق  هب  شتآ  تفگ .  ازـسان  مدینش 

؟  تساجک ِراک  يراد  یعّصرم  رجنخ  يدنفا  ای  متفگ :  زاب  يور  بدا و  اب  متفر و  نوعلم  نآ 

 . اجنالف راک  تفگ : 

هتخادنا طش  هب  تخت  يالاب  زا  ار  وا  دیرد و  شا  هنیس  ات  هک  مدز  وا  مکش  رب  نانچ  دیـسر ،  متـسد  هب  رجنخ  نوچ  منیبب ،  هدب  متفگ : 
ناـیم متـشاد  قمر  اـت  و  دـنک .  یم  هدولآ  ار  طـش  نآ  ماـمت  نوعلم  نآ  نوخ  مناـمب  رگا  متـشاد  نیقی  نوـچ  متـشاذگ ؛  رارف  هب  اـپ  و 

یم اهناتسلخن 
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متشادن ربخ  دوخ  زا  رگید  درب ،  مباوخ  یگتسخ  زا  هک  مدرک  ناهنپ  اهناتـسلخن  رد  ار  دوخ  مور و  یم  اجک  هب  متـسناد  یمن  مدیود و 
 . منیب یم  اجنیا  ار  مدوخ  الاح  و 

(51  . ) درک دادغب  هناور  شزاون  زا  سپ  ار  وا  مولعلا  رحب  همالع  ترضح 

ارهز دنک  ام  هب  یهاگن  رگ 

ارهز دنک  اود  ار  اهدرد 

دشخب افص  ام  ناج  لد و  رب 

ارهز دنک  ام  هب  یهاگن  رگ 

شرایسب ياطع  زا  هاوخم  مک 

ارهز دنک  اطع  یهاوخ  هچنآ  هک 

دنیوگ وا  أش ن  هب  رگ  بجع  هن 

ارهز دنک  ایمیک  ار  كاخ 

دشاب وا  زینک  ماقم  نیا 

ارهز دنک  اهچ  دوخ  رگد  ات 

تعاط تدابع و  لامک  زا 

(52) ارهز دنک  يوس  ام  رب  مکح 

ترضح هلان  يادص   ( 32 ) 

جوا رد  تفگ :  یم  دراد  مه  يرعـش  باتک  نیدـنچ  هک  تسا  مانب  يارعـش  زا  هک  ناسح  ياـقآ  دـندومرف : یلعزخ  هّللا  هیآ  ترـضح 
ضرع دوب ،  ص )   ) مرکا ربمغیپ  نادناخ  هدادلد  هتفیش و  هک  ریدغلا  فیرش  باتک  بحاص  ینیما  هّللا  هیآ  موحرم  يرامیب  یتحاران و 

ار ناشیا  دیاب  يا  هطقن  هچ  رد  تساجک و  رد  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترـضح  ربق  هک  هدشن  مولعم  امـش  يارب  لاح  هب  ات  ایآ  مدرک : 
؟  درک ترایز 

يادص متفر ،  یم  هنیدم  هب  تقو  ره  دندومرف : دعب  دندرک و  توکـس  ار  یتاظحل  ینیما  همالع  هّللا  هیآ  ترـضح  موحرم  دـیوگ : یم 
رد ینک ،  یم  تبحـص  شربق  زا  يراد  وت  دیـسر ،  یم  مشوگ  هب  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  زوسناج  هاگناج و  هجـض  هلاـن و 
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(53  . ) تسا نکفا  نینط  هنیدم  رد  ترضح  هلان  زونه  هک  یلاح 

ام رب  درابب  الب  رگ  وت  هار  رد 

لماش وت  فطل  هک  تسا  مغ  هچ  ار  ام 
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تسام

تتفرعم رب  میا  هدوشگ  هدید  ام 

تسام لقاع  وت  نءاش  هب  ام  رتفد  يا 

ناشن وت  يالو  درادن ز  هک  سک  نآ 

تسام لهاج  یلو  تسا  رهد  ملاع  رگ 

میدز وت  يالو  هب  ییادگ  تسد  ام 

تسام لصاح  وت  ياطع  نیقی  رشح  رد 

لسوت هار   ( 33 ) 

یقاتا هب  تحارتسا  يارب  راهان  فرص  زا  دعب  درک ،  توعد  شدوخ  لزنم  هب  ارم  ناتسود  زا  یکی  دندومرف : یلعزخ  هّللا  هیآ  ترضح 
متفگ مدومن .  باختنا  تحارتسا  يارب  ار  يرگید  ياج  مدرک و  مارتحا  دریگ ،  یم  رارق  اپ  ریز  رد  لحار  ماما  سکع  هک  مدـید  متفر 

 . منک یمارتخا  یب  گرزب  دهاجم  نیا  هب  تبسن  دیابن  هبلط  ِنم  : 

مان هب  ار  ادخ  هدرک و  دنلب  ار  اهتسد  ماما  ترضح  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  نارهت  رد  هبنشکی  بش  دوب ،  هبنـش  زور  رهظ  زا  دعب  نیا 
نازرل تسد  ود  اب  ءارهزلا  همطافب  ءارهزلا ،  همطافب  ءارهزلا ،  همطافب  یهلا  هنوگنیدب :  دهد  یم  مسق  هبترم  هس  ارهز  ترضح  سّدقم 

 . نامسآ يوسب  هدیشک 

ناشیا مداد ،  ماجنا  مالـسلااهیلع )  ) ارهز دنزرف  سّدقم  تحاس  هب  هک  ار  یمارتحا  بدا و  نآ  هک  مدرک  طابنتـسا  مدش  رادیب  هک  دـعب 
يارب مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  هک  دنداد  دای  نم  هب  دنداد و  ناشن  نم  هب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  قیرط  زا  ار  لّسوت  هار  مه 

(54  . ) تسا هلیسو  نیرتهب  تاجاح ،  ندروآرب 

ارهز ای  ادخ ،  مان  زا  وت  مان  يا 

ارهز ای  اهدرد ،  يافش  وت  رکذ 

يرظن نک  ناتسود  هب  ادخ  رهب  زا 

ارهز ای  امن ،  اور  همه  تاجاح 

نمشد الب و  نادنز  هب  میتسه 
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ارهز ای  امن  اهر  الب  ار ز  ام 

رامیب وریقف  راتفرگ و  هلمج  ام 

 ، ام هراچ  بلط  هب  قح  زا 
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ارهز ای 

هانگ قرغ  ام  رشحم و  هعفاش  وت 

ارهز ای  ار ،  هلمج  هانگ  ياشخب 

 ( س  ) ارهز ترضح  هب  لسوت   ( 34 ) 

هنیجنگ رد  دـیامرف ) تیاـنع  ءافـش  ار  ناـشیا  هّللاءاـش  نا  ادـخ  هـک   ) يزار ياـقآ  جاـح  باـنج  نیلمـسلا  مالـسالا و  هـجح  ترـضح 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  يدزی  هیوبیس  سابعّالم  دنوخآ  مالسالا  هجح  موحرم  زا  ( 55  ) نادنمشناد

يدزی ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  اب  موحرم  نآ  لاس  کی  دوب .  دزی  نویناحور  املع و  زا  هک  متـشاد  یلع  خیـش  جاـح  ماـن  هب  ییومع  رـسپ 
ماجنا زا  دعب  نم  دندومن .  تمیزع  هّکم  هب  زور  دنچ  زا  سپ  دندش و  دراو  ام  لزنم  هب  هدش و  فّرـشم  البرک  هب  جح  هب  فّرـشت  يارب 

دزی هب  هتـشگرب و  هّکم  زا  هک  مدرک  لایخ  دشن .  يربخ  تشذـگ و  اهتّدـم  یلو  متـشاد  ار  میومعرـسپ  تعجارم  راظتنا  جـح ،  مسارم 
وا لاوحا  يایوج  نانآ  زا  مدروخرب و  وا  ياقفر  ناتسود و  هب  ع )   ) ءادهـشلادّیس ترـضح  رّهطم  مرح  رد  يزور  هکنیا  ات  تسا .  هتفر 

 . دییوگب تسا  هدرک  توف  رگا  هدش  هچ  رگم  مدرک  رارصا  دندادن ،  نم  هب  حیرص  باوج  اهنآ  یلو  مدش 

رگید تفر و  نوریب  لزنم  زا  ادخ ،  هناخ  ترایز  یبحتسم و  فاوط  مزع  هب  یلع  خیـش  جاح  يزور  هک  تسا  نیا  هّیـضق  عقاو  دنتفگ :
کنیا میدومن و  تکرح  هدـش  سویءام  میدرواـین ،  تسد  هب  يربخ  وا  زا  میدرک  قیقحت  سّـسجت و  وا  هراـب  رد  هچ و  ره  اـم  دـماین ؛

 . دنشاب هدرک  كاله  ار  وا  ّتنس  لها  هک  میهد  یم  لامتحا  میهد .  لیوحت  شا  هادوناخ  هب  هک  میرب  یم  دزی  هب  دوخ  اب  ار  وا  هیثاثا 

مدش ّرثءاتم  رایسب  ربخ  نیا  ندینش  زا  نم 
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مدرک و بّجعت  رایـسب  تسا .  میومع  رـسپ  مدید  مدرک ،  زاب  ار  رد  دـننز .  یم  ار  لزنم  رد  مدـید  يزور  لاسدـنچ  زا  دـعب  هکنیا  ات  . 
؟  ییآ یم  اجک  زا  يدوب و  اجک  ینالف  متفگ :  یسوبور  هقناعم و  زا  سپ 

 . میآ یم  دزی  زا  الا ن  نیمه  تفگ : 

؟  ییآ یم  دزی  زا  روطچ  يدوب ،  هدش  مگ  هّکم  رد  وت  دندرک ،  لقن  هک  يروطنیا  متفگ : 

 . تفگ مهاوخ  امش  يارب  ار  مدوخ  لاح  حرش  منک ،  یگتسخ  عفر  ات  دننک  رضاح  ار  نایلق  هدب  روتسد  ومع ،  رسپ  تفگ : 

فّرـشم مارحلادجـسم  هب  مدمآ و  نوریب  لزنم  زا  ّجـح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  يزور  يرآ  تفگ :  تحارتسا ،  نایلق و  فرـص  زا  دـعب 
اب هک  مدید  دـنلب  ياهلیبس  هدیـشارت و  شیر  اب  ار  يدرم  هار ،  رد  متـشگزاب ،  لزنم  هب  مدـناوخ و  فاوط  زامن  هدرک و  فاوط  مدـش ، 

متفگ یتسین ؟  يدزی  یلع  خیش  وت  تفگ :  دمآ و  ولج  دعب  درک و  هاگن  نم  تروص  هب  يردق  دید  ارم  ات  دوب ،  هداتسیا  اهیدنفا  سابل 
 . ارچ : 

يو هکنآ  اب  مورب .  شلزنم  هب  هک  درک  توعد  دیسوب و  ارم  تخادنا و  نم  ندرگ  هب  تسد  و  ابحرم ،  ًالها و  مکیلع ،  مالـس  تفگ : 
یهاوخ تفگ :  مروآ ،  یمن  اج  هب  ار  امش  نم  دیتسیک ،  امش  متفگ :  وا  هب  هچ  ره  درب و  دوخ  هناخ  هب  ارم  رارصا  اب  متخانش ،  یمن  ار 

 . متسه امش  ياقفر  ناتسود و  زا  نم  يا ،  هدرک  شومارف  ارم  تخانش ، 

 . دش رهظ  هصالخ 
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متفگ هچ  ره  نم  دروآ و  راهان  میارب  و  ناوخب .  زاـمن  اـج  نیمه  تسا ،  مرح  هّکم  ياـج  همه  تفگ :  تشاذـگن .  میاـیب ،  متـساوخ 
 . تسا ادخ  نما  مرح  اجنیا  ینارگن ؟  هچ  تفگ :  دنوش ،  یم  تحاران  نارگن و  میاقفر 

صخش نآ  دندش و  یتعامج  ات  دنیآ  یم  لزنم  نآ  هب  یفلتخم  دارفا  مدید  اشع  زامن  زا  دعب  مبایب .  نم  تشاذگن  دش و  بش  هصالخ 
و مّود ،  هفیلخ  اب  ًاصوصخم  دنرادن ،  یبوخ  هنایم  نیخیش  اب  اه  هعیش  نیا  تفگ :  اه ،  هعیـش  ندرک  تمذم  نتفگ و  دب  هب  درک  عورش 

یم يّربت  تئارب و  يو  زا  دـنهد و  یم  ماجنا  بش  نآ  رد  ار  یمـسارم  هک  دـنراد  ارهزلادـیع  مان  هب  لّوـالا  عیبر  هاـم  رد  ار  یبش  اـهنیا 
همه هک  دومن  کیرحت  نم  هیلع  رب  ار  اهنآ  هعیـش و  زا  تمذـم  دـنچ  و  درک .  نم  هب  هراـشا  و  تساـهنآ .  زا  یکی  مه  نیا  و  دـنیوج ، 

 . دندش گنهامه  نم  لتق  رب  هدش و  كانمشخ  نم  رب  اهنآ 

! ؟  هتفر تدای  دزی  یّلصم  هسردم  یلع !  خیش  تفگ :  رخآ  رد  دوزفا و  دوخ  رارصا  رب  وا  مدرک ،  راکنا  ار  وا  ياه  هتفگ  هچ  ره  نم 

وا هک  متشاد  یناتسدرک  رباج  خیش  مان  هب  يا  هیاسمه  یّلصم  هسردم  رد  یگبلط  نامز  رد  هک  دمآ  مرطاخ  هب  تفگ ،  ار  هلمج  نیا  ات 
دوخ يور  هب  ار  رد  تفر و  یم  دوخ  هرجح  هب  وا  دنتـشاد  نشج  هسلج  اه  هبلط  هک  روکذم  بش  رد  درک و  یم  هّیقت  ام  زا  دوب و  یّنس 

یلو تسب ،  یم 
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زا یـضعب  دـندرک و  یم  یخوش  وا  لباقم  رد  دـندروآ و  یم  ار  وا  دـندرک و  یم  زاب  ار  وا  هرجح  رد  دـنتفر و  یم  اه  هبلط  زا  یـضعب 
 . درک یم  لّمحت  توکس و  دوب  اهنت  نوچ  وا  دندز و  یم  ار  اهفرح 

 . مدوبن قفاوم  اهنآ  اب  نم  یناد ،  یم  هک  وت  متفگ :  مرباج !  خیش  ارچ  تفگ :  یتسین ؟  رباج  خیش  وت  متفگ : 

یم ادـخ  متفگ :  مدرک و  سامتلا  هچ  ره  تفرگ .  میهاوخ  ماـقتنا  وت  زا  بشما  اـم  یتسه ،  یـضفار  هعیـش و  نوچ  اـّما  یلب ،  تفگ : 
 . یتسین نومءام  وت  تسا و  گرزب  امش  مرج  تفگ :  ًانمآ  ناک  هلخد  نم  و  دیامرف :

مدید هصالخ ،  دیتسه !  رتدب  نیکرـشم  زا  امـش  تفگ :  هرجاف . . .  كراجتـسا  نیکرـشملا  نم  دحا  نا  و  دـیامرف : یم  ادـخ  متفگ : 
 . دنتسه نم  نتشک  لتق و  ّتیفیک  هراب  رد  هرکاذم  لوغشم 

 . ناوخب تفگ :  مناوخب .  زامن  تعکر  ود  نم  راذگب  سپ  تسا ،  نینچ  هک  الاح  متفگ :  رباج  خیش  هب 

 . مرادن بلق  روضح  نم ،  لتق  يارب  امش  ینیچ  هئطوت  اب  اجنیا ،  رد  متفگ : 

 . تسین يرارف  هار  هک  ناوخب  یهاوخ  یم  اجک  ره  تفگ : 

زامن زا  دعب  مدناوخ و  اهیلع ) هّللا  مالس   ) يربک هقیدص  ارهز  ترضح  هب  هثاغتـسا  زامن  تعکر  ود  لزنم ،  کچوک  طایح  يوت  مدمآ 
نیا رد  نم  دیـشابن  یـضار  هک  مدرک  سامتلا  متفگ و  ینیثیغا  ُهمطاف  ای  یتالوم  ای  هبترم  هد  دـص و  راهچ  متفر و  هدجـس  هب  حـیبست  و 

هتشک عیجف  عضو  هب  امش  نانمشد  تسد  هب  تبرغ  دلب 
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 . دننامب راظتنا  مشچ  دزی  رد  ملایع  لها و  موش و 

هتـشک اهنآ  تسد  هب  مزادـنیب و  هچوک  هب  ار  دوخ  هتفر  لزنم  ماب  يالاب  دیـسر  مرکف  هب  دـش ،  زاب  مبلق  هب  يدـیما  هنزور  لاـح  نیا  رد 
 . موشن یمخز  مودصم و  هک  دریگب  ارم  دوخ ،  یهللادی  تسد  اب  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  میالوم  دیاش  موشن و 

يراوید میرح و  رتم  کی  بیرق  شفارطا  هّکم  ياهماب  مدمآ .  ماب  بل  هب  منک .  یلمع  ار  دوخ  هشقن  هک  متفر  الاب  اه  هلپ  زا  ًاروف  سپ 
 ، متخادـنا فارطا  هب  یهاگن  دوب .  یباتهم  بش  درادـن .  راوید  شفارطا  ماـب  نیا  مدـید  تسا .  دارفا  لاـفطا و  طوقـس  عناـم  هک  دراد 

یلو تسا ،  رون  ارح و  سیبقوبا و  ياههوک  هب  روصحم  شفارطا  هدوب و  یناتسهوک  يرهش  هکم  اریز  تسین ،  هّکم  رهـش  ایوگ  مدید 
 . تسا دزی  ناج  زرط  هوک  هب  هیبش  هک  تسا ،  نایامن  یهوک  هتشر  شبونج  رد  طقف  اجنیا 

 ! بجع متفگ :  دشاب !  یم  دزی  رد  مدوخ  لزنم  اجنیا  مدید  بجعت  لامک  اب  دـننک ؟  یم  هچ  اه  یبصان  منیبب  هک  مدـمآ  لزنم  ماب  بل 
 . تسا مدوخ  هناخ  دزی و  اجنیا  مدوب و  هّکم  نم  منیب ! ؟  یم  باوخ 

 . مدز ادص  دندوب  قاتا  رد  هک  ار  ملایع  اه و  هچب  هتسهآ  سپ 

 . دیآ یم  اباب  يادص  دنتفگ : مه  هب  دندیسرت و  اهنآ 

مدوخ نم  دیـسرتن ،  متفگ :  مدز و  ادـص  ار  اهنآ  مارآ  سپ  دـیآ .  یم  رگید  هام  دـنچ  تسا ،  هّکم  ناتیاباب  تفگ :  یم  اهنآ  هب  ملایع 
ماب رد  دییایب  متسه ، 
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 . دندوب توهبم  تام و  همه  دندرک .  زاب  ار  رد  دندیود و  اه  هچب  دینک .  زاب  ار 

کی هب  داد و  تاجن  ندـش  هتـشک  زا  مالـسلااهیلع )   ) ارهز همطاف  ترـضح  هب  لسوت  تکرب  هب  ارم  هک  دـییامن  رکـش  ار  ادـخ  متفگ : 
(56  . ) مدرک لقن  اهنآ  يارب  ار  نایرج  حورشم  سپس  دروآ ،  دزی  هب  هّکم  زا  ارم  نیعلا  هفرط 

دنک اصحا  ناوت  یم  یک  رشب  ار  ارهز  لضف 

دنک ایرد  زا  فصو  دشابن  تردق  ار  هرطق 

دادم اهایرد  راجشا و  همه  ددرگ  ملق  رگ 

دنک اضیب  يرتفد  ار  امس  ضرا و  ادخ  رو 

شرف شرع و  نیلماح  سنا و  ّنج و  نتشون  رد 

(57) دنک ارهز  زا  فیصوت  قح  هک  ّالا  دنزجاع 

 ( (س ارهز مسا  هب  مارتحا   ( 35 ) 

؛  تسا رث  ؤم  رایسب  هادف )  یحور   ) هّللا هیقب  ترضح  اب  تاقالم  فرشت و  هجیتن  رد  و  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترـضح  ّتبحم 
هردخم نآ  هب  تبـسن  دنراد و  هقالع  هداعلا  قوف  ترـضح  نآ  هب  دنراک  رداصم  أر س  رد  هک  مالـسلا )  مهیلع   ) راهطا همئا  مامت  اریز 

 . دنلئاق ار  مارتحا  لامک 

 . دنناد یم  یحور  ضارما  مامت  ریسکا  ار  نآ  هدش و  هیصوت  مالسلااهیلع )   ) يربک هقیّدص  ترضح  ّتبحم  يرایسب  تایاور  رد  و 

 : تسا تیمها  رپ  رایسب  هک  هدش  لقن  ینایرج  هنیمز  نیا  رد 

دوش یم  زاریش  ناخ  هسردم  دراو  یتشپ  هلوک  سردنم و  یسابل  اب  یصخش  یتالحم  نیسح  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  موحرم  نامز  رد 
هدوب زرگنر  دّیس  مان  هب  یـصخش  تقو  نآ  هک  هسردم  يدصتم  زا  دیاب  دیوگ : یم  وا  هب  مداخ  دهاوخ .  یم  یقاتا  هسردم  مداخ  زا  و 

 . ینکب قاتا  تساوخرد 

دنک و یم  هعجارم  هسردم  يّدصتم  هب  صخش  نآ  اذل 
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 . میهد یم  هرجح  هّینید  مولع  بّالط  هب  اهنت  تسا و  هسردم  اجنیا  دیوگ : یم  باوج  رد  وا  دنک .  یم  قاتا  تساوخرد 

 . منامب اجنیا  رد  يزور  دنچ  هک  مهاوخ  یم  قاتا  امش  زا  لاح  نیع  رد  یلو  مناد  یم  ار  نیا  دیوگ : یم  صخش  نآ 

هب ار  رد  دوش و  یم  قاتا  دراو  صخش  نآ  دشاب .  هافر  رد  وا  ات  دنهدب  یقاتا  وا  هب  هک  دهد  یم  روتـسد  هاگآ  دوخان  هسردم  يدصتم 
 . دنک یمن  دمآ  تفر و  یسک  اب  ددنب و  یم  دوخ  يور 

 . تسا زاب  رد  دنیب  یم  دزیخ  یمرب  باوخ  زا  هک  حبص  هزور  همه  یلو  دنک  یم  لفق  ار  هسردم  رد  اهبش  لومعم ،  قبط  هسردم  مداخ 

نک و لفق  ار  رد  بشما  دهد  یم  روتـسد  هسردـم  مداخ  هب  وا  دـیوگ .  یم  هسردـم  يّدـصتم  هب  ار  هّیـضق  دوش و  یم  ّریحتم  هرخ  الاب 
هسردم رد  دنیب ،  یم  مه  زاب  حبص  دور .  یم  نوریب  هسردم  زا  دنک و  یم  زاب  ار  رد  بش  ره  یسک  هچ  منیبب  ات  روایب  نم  دزن  ار  دیلک 

 . تسا هتفر  نوریب  هسردم  زا  یسک  تسا و  زاب 

دوخ اب  هسردم  يّدصتم  دنوش و  یم  نینظ  وا  هب  تسا  هداتفا  هدمآ  هسردم  هب  صخـش  نآ  هک  یبش  زا  قافتا  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  اهنآ 
: دیوگ یم 

هقالع راهظا  وا  هب  صخـش و  نآ  دزن  دور  یم  اهزور  دراد و  یم  هگن  یفخم  دوخ  دزن  ار  عوضوم  یلو  تسا  يّرـس  وا  راک  رد  ًاـمتح 
دمآ تفر و  بّالط  اب  دنیوشب و  ار  اهنآ  ات  دهدب  وا  هب  ار  شیاهسابل  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  دنک و  یم 
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 . مرادن جایتحا  یسک  هب  نم  دیوگ : یم  دنک و  یم  ابا  اهنیا  همه  زا  وا  یلو  دنک ، 

خیـش جاح  هّللا  هیآ  موحرم  ّدج   ) یتّالحم نیـسح  دّمحم  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  بش  کی  هکنیا  ات  درذگ  یم  لاونم  نیا  رب  یتّدم 
هـصق هدیـسر  رخآ  هب  نم  رمع  نوچ  دیوگ : یم  اهنآ  هب  دنک و  یم  توعد  دوخ  هرجح  هب  ار  هسردم  يّدصتم  و  یتّالحم )  نیدلاءاهب 

 . دینک نفد  یبوخ  ّلحم  رد  ارم  مراد  شهاوخ  منک و  یم  لقن  امش  يارب  مراد  يا 

مدنارذگ یم  ار  يزابرس  تمدخ  شترا  رد  یتقو  نم  متـسه .  زابرـس  يوخ و  لها  ینوج  يدهـشم  هب  روهـشم  راّفغلادبع و  نم  مسا 
مدـش و دوخ  یب  دوخ  زا  مه  نم  درک  تراسج  اهیلع ) هّللا  مالـس   ، ) ارهز همطاف  ترـضح  هب  دوب  یّنـس  هک  اـم  هدـنامرف  رـسفا  يزور 

متشذگ زرم  زا  مدرک و  رارف  يوخ  زا  متشک و  ار  وا  متشادرب و  ار  دراک  نآ  میدوب  اهنت  وا  نم و  دوب و  يدراک  نم  تسد  رانک  نوچ 
هک مداتفا  رکف  هب  يزور  مدوب ،  ءارماس  نیمظاک و  رد  اهتدم  دعب  فرشا و  فجن  رد  سپـس  مدنام  اجنآ  رد  یتّدم  متفر ،  البرک  هب  و 

مدیسر و زاریش  هب  هار  رد  یلو  منامب .  ار  رمع  هیقب  (ع )  اضرلا یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  رّهطمربق  رانک  دهـشم  رد  مدرگرب و  ناریا  هب 
هّللا مالـس   ) ارهز ملاع  یب  یب  فرط  زا  و  متـسه ،  اجنیا  رد  تسا  یتّدم  هک  دـینک  یم  هدـهاشم  الاح  متفرگ و  یقاتا  هسردـم  نیا  رد 

متساوخ یمرب  دّجهت  يارب  یتقو  بش  ياهرخآ  هک  نیا  هلمج  نم  هدش  نم  هب  يدایز  تایانع  اهیلع )
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رـس تشپ  ار  حبـص  زاـمن  هلبق و  هوـک  راـنک  رد  متفر  یم  تّدـم  نیا  رد  نم  دوـش و  یم  زاـب  نم  يارب  هسردـم  رد  لـفق و  مدـید  یم 
همه نیا  زا  ارچ  هک  مدوب  فسءاتم  یلیخ  رهـش  نیا  لها  رب  نم  مدناوخ و  یم  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هّللا  جع   ) رـصع یلو  ترـضح 

 . دنوش یم  رضاح  ع )   ) نامز ماما  رس  تشپ  زامن  يارب  رفن  جنپ  طقف  ّتیعمج 

 ، دینام یم  هدنز  الاح  امش  تسا و  رود  الب  هّللاءاش  نا  دنیوگ  یم  وا  هب  هسردم  يدصتم  یتّالحم و  نیسح  دّمحم  خیش  جاح  موحرم 
 ( هادف یحور   ) رـصع یلو  ترـضح  ماما  تاشیامرف  هک  تسا  نکمم  ریغ  هن  دـیوگ : یم  باوج  رد  وا  دـیرادن .  مه  ینـس  صوصخب 

 . يور یم  ایند  زا  بشما  وت  هک :  دندومرف  نم  هب  زورما  نیمه  دشابن  حیحص 

 . دور یم  ایند  زا  هک  دشک  یمن  يا  هظحل  زا  شیب  دباوخ و  یم  دشک و  یم  شدوخ  يور  يا  هفالم  دنک  یم  ار  شیاهتیصو  هرخ  الاب 

خیـش جاح  ياقآ  موحرم  دـیوگ و  یم  ار  نایرج  زاریـش  ياملع  هب  یتّالحم  نیـسح  دّـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  زور  نآ  يادرف 
 . دننک عییشت  وا  زا  مدرم  ناوارف  لیلجت  اب  دوش و  لیطعت  رهش  دیاب  هک  دننک  یم  مالعا  یتّالحم  موحرم  دوخ  يروجک و  يدهم 

صاوخ هجوت  دروم  راوگرزب  نآ  ربق  الا ن  دنیامن و  یم  نفد  قاط  راهچ  یقرش  فرط  زاریش ،  مّالـسلاراد  ناتـسربق  رد  ار  وا  هرخ  الاب 
یم وا  ربق  ترایز  هب  یتّالحم  هّللا  هیآ  موحرم  لثم  دیلقت  عجارم  املع و  رّرکم  دنهاوخ و  یم  تجاح  وا  زا  یّتح  تسا و  زاریـش  مدرم 

دنتفر
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مالس  ) ارهز ترضح  هب  مارتحا  ببس  هب  ماقم  نیا  تسا و  یچپوت  ربق  ای  زابرس  ربق  هب  فورعم  زاریش  ناتـسربق  رد  وا  ربق  دنور ،  یم  و 
(58  . ) دشاب یم  اهیلع ) هّللا 

ربمیپ كاپ  حور  نوکلا  هردان 

ربکا قلاخ  ّرس  رشحلا  هعفاش 

نادزی هبیبح  اطع  دوج و  مزلق 

رواد هّیلو  ادخ  شرع  تنیز 

لسرم دمحا  تنبرهطلا  همطاف 

رثوک یقاس  تفج  ضیفلا  هطساو 

تیالو ماقم  بحاص  قح  توفص 

رهوگ رُد و  هدزای  راونا  علطم 

دّمحم لسن  ملح و  ملع و  هحتاف 

رّهطم رهط  سدق و  دهز و  هعماج 

وا تفرعم  هب  اهنرق  هدز  رود 

(59) رخآ لّوا و  روک ز  روط و  همه  رد 

نتفگ ازسان  رفیک   ( 36)

ارهز ترـضح  هب  نّنـست  لـها  زا  یکی  دینـش  تشذـگ ،  یم  دادـغب  رازاـب  زا  زور  کـی  دوـب ،  هعیـش  بصعتم  يارعـش  زا  یکی  يرُزا 
 . تفگ ازسان  مالسلااهیلع )  )

 . دناسرب رفیک  هب  ار  وا  تساوخ  اجنامه  رد  دش .  تحاران  یلیخ 

تساوخ ار  شا  هزاغم  ِرد  دیسر و  شناکد  هب  صخش  نآ  هکنآ  ات  تفر  شلابند  درک ؛ شُکرجز  ار  صخش  نیا  دیاب  تفگ :  دوخ  اب 
 . تنعل رفن  هس  نآ  تنایاوشیپ  رب  تفگ :  تشاذگ و  صخش  نآ  شوگ  رد  ار  شیاهبل  يرُزا  ياقآ  دنک  زاب 

لمحت دیچیپ و  دوخ  هب  تسا ،  ینوخ  شمد  هک  هتـسب  يرجنخ  يرُزا  ياقآ  بانج  دید  نوچ  یلو  دـش .  تحاران  یلیخ  صخـش  نآ 
 . تفر يرُزا  درک . 
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 . درب رسب  تحاران  حبص  ات  صخش  نآ  و 

ِرد دـمآ  یم  زور  لهچ  ات  و  تفگ ،  هرابود  ار  تاملک  نامه  دـمآ و  صخـش  نآ  هزاغم  ِرد  هب  يرُزا  ياقآ  باـنج  زاـب  حابـصلا  یلع 
 . تفر یم  درک و  یم  نعل  هزاغم و 

درک تیاکش  هفیلخ  هب  تفر  صخش  نآ  رم  الارخآ 
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 . دنروایب ار  هعقاو  ربخ  شراتفگ  قدص  يارب  دنورب  تفگ :  و  داتسرف .  وا  لابند  ار  دمتعم  رفن  ود  هفیلخ  ، 

: دندومرف وا  هب  ترضح  هدش و  فّرشم  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترضح  یب  یب  سدقمرضحم  هب  هک  دید  باوخ  ملاع  رد  يرُزا  بش 

 . نک ضوع  ار  تفرح  خیش !  يا  کمالک :  رِّیَغ  خیشای 

ناکد طسو  رد  يا  هدرپ  دـید  دیـسر  ناـکد  هب  هک  یتقو  داد  همادا  زور  ره  مسر  هب  یلو  درک ،  بجعت  تبحـص  ناـیب و  نیا  زا  يرزا 
؟  یهد یمن  ارچ  ارم  رانید  دص  راهچ  تفگ :  زور  ره  تاملک  ياج  هب  ناهگان  هدرک ،  نازیوآ 

 . يرادن مرش  وت  میوگ  یم  ار  نیمه  تسا  یتدم  تفگ :  يرُزا  نزب .  ار  تزور  ره  فرح  تفگ :  صخش  نآ 

دوخ اب  ار  وا  و  يروخب ،  ار  مدرم  لام  هناهب  نیا  هب  یهاوخ  یم  وت  دنتفگ : دـندمآ و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  هفیلخ  ياه  هدـنیامن  رفن  ود 
 . دنداد يرُزا  هب  دنتفرگ و  ار  هجو  دندروآ ، 

 . تنعل تنالف  رب  تفگ :  صخش و  نامه  هزاغم  رد  رازاب و  يوت  دمآ  دوز  حبص  هرابود 

 . تنعل راب  رازهدص  تفگ :  مه  صخش  نآ 

؟  یتفگن راب  لوا  ارچ  تفگ :  يرزا 

 . دنتسه قحان  اهنآ  هک  مدیمهف  تشادن ،  يرگید  زیچ  یتحاران  ررض و  زج  تدم  نیا  رد  نم  عافد  مدید  تفگ : 

مظعا یلو  يا  همطاف  يا 

ملاع نانز  هدیس  يا 

تمحر نامسآ  هرهز  يا 

ملظم ناهج  هرین  يا 

اناد ّیح  يادخ  ّرس  يا 

مرحم سدق  خاکب  هتشگ  يا 

نشور سومش  دش  وت  رون  زا 

مخ هدش  کلف  وت  تمرح  زا 

تسه هدوب و  لامک  لضف و  ره 
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مغدم هتشگ  وت  تبقنم  رد 

ارهز ای   ( 37 ) 

تمدخ يرکشل  رس 
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: دیوگ یم  (ص )  ربمغیپ لآ  هب  ّتبحم  راهظا  تدارا و  ضرع  زا  دعب  دسر و  یم  دهشم  ياملع  زا  یکی 

مه رگید  زور  دنچ  هتفر و  تقرـس  هب  رابنا  زا  هحلـسا  هضبق  جـنپ  هک  مدـش  هّجوتم  لبق  هام  کی  مناسارخ ،  هحلـسا  رابنا  يدـصتم  نم 
هقاش لامعا  اب  دـبا  سبح  هب  ای  مادـعا  ارم  اعطق  هحلـسا  ندوبن  اب  ییوجزاب  زا  سپ  دـنیایب و  یـشکرس  يارب  زکرم  زا  ناسرزاب  تساـنب 

 . دننک یم  موکحم 

ماما هب  مدرک و  یم  هیرگ  حبـص  ات  هوک  هرد  نآ  نایم  دوب ،  یهوک  هرد  هناخ  زابرـس  تشپ  متفر  یم  تمدخ ،  زا  دعب  بش  دـنچ  اذـل 
 . مدومن یم  هثاغتسا  هجرف )  یلاعت  هّللا  لجع   ) رصع

مداد هب  ترـسپ  ارهزلا  همطاف  ای  مدز ،  ادـص  نایرگ  مشچ  تینابـصع و  اب  دوب  هدـشن  یجرف  مدوب و  هدرک  هیرگ  سب  زا  یبش  هکنیا  ات 
ظفح ارم  ناج  دسرب و  هراچیب  نم  داد  هب  امرفب  ناشیا  هب  دهد ،  شوگ  امـش  فرح  هب  دـیاش  دـهد ،  یمن  مفرح  هب  شوگ  دـسر  یمن 

 . مدیباوخ هوک  هرد  ياه  هسام  يور  مدماین و  هناخ  هب  ار  بش  نآ  و  دنک . 

نارهت نابایخ  يور  یم  دنک ،  حالصا  ار  وت  راک  متفگ  مدنزرف  هب  دومرف : مدید ،  ار  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  باوخ  ملاع  رد 
 . نک هعجارم  اجنآ  هب  تسا  یکچوک  هناخ  هوهق  شبنرس 

غارچ يور  يرتک  يدرمریپ  و  تسا ،  یکچوک  رایسب  هناخوهق  مدید  مدناسر ،  هناخوهق  هب  ار  دوخ  دوز  حبص  مدش ،  رادیب  باوخ  زا 
دوخ مدیشک  تلاجخ  مدید  ار  وا  عضو  نوچ  دهد ،  یم  مدرم  هب  هدرک و  تسرد  یغارچ  ياچ  هدراذگ و 
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اهزور نیا  متسه  ینالف  نم  متفگ :  مدرک ،  مالـس  وا  هب  هتفر  کیدزن  راچان  مداتـسیا  نابایخ  رانک  رد  یتعاس  زا  دعب  منک ،  یفرعم  ار 
 . هتفرگن غارس  نم  زا  یسک 

زورما دراد  لامتحا  یلو  هدـماین  نونکات  زورما  دریگ ،  یم  ار  امـش  غارـس  دـیآ و  یم  یناوج  دّیـس  تسا ،  زور  ود  زورما  ارچ  دومرف :
 . دشن يربخ  متسشن ،  هناخ  هوهق  يوت  رهظ  ات  مهدب ،  ناج  متساوخ  یم  یلاحشوخ  زا  نم  دیایب .  امش  غارس  هب  مه 

زا ینک .  ترایز  ار  وا  لاـمج  وت  دـنیبب و  ار  وت  تروص  درادـن  لـیم  نکیل  دـسرب  وت  دادـب  تسا  روم  أـم  اـقآ  هک  درک  روطخ  مبلق  هب 
 : متشون نایرگ  مشچ  اب  هتفرگ  يذغاک  مدمآ و  نوریب  هناخوهق 

همطاف َکُِّما  ِّقَِحب  یبْرَک  ْجِّرَف  یْنثِغَا َو  ادـِْفلا  ََکل  یـسْفَن  یُّما َو  َْتنَا َو  یبَِاب  يرَکْـسَْعلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  َهَّجُح  ای  َيالوَم  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
 ( . مالسلااهیلع )

نک و میدـقت  ناشروضح  ار  تکاپ  نیا  دـمآ ،  اـقآ  نآ  رگا  متفگ :  مداد و  یچ  هوهق  صخـش  نآ  هب  متـشاذگ و  تکاـپ  رد  ار  هماـن 
 . مدرگرب نم  ات  ریگب ،  ار  نآ  باوج 

هب متـسیا و  یم  هناخ  هوهق  يوربور  متفگ :  دوخ  اب  مرادن ،  یلاح  مدید  موش ،  فرـشم  مرح  هب  متـساوخ  مدمآ .  نوریب  هناخ  هوهق  زا 
هناخ هوهق  تمس  هب  هک  مدیدن  ار  یـسک  مداتـسیا  هچره  اّما  میامن ،  یم  ترایز  ار  وا  لامج  دمآ  میاقآ  رگا  منک  یم  هاگن  هناخ  هوهق 

 . دورب

 ، دندمآ تعاس  نیمه  تفگ :  درم  نآ  متفرگ ،  غارس  اقآ  زا  هناخ و  هوهق  برد  مدمآ  زاب  تعاس  کی  زا  سپ 
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 . دنداد سپ  هتشون  يزیچ  مداد  ناشیا  هب  ار  امش  ذغاک  نم  دنتفرگ ،  ار  امش  غارس 

گنر نالف  هچراپ  رد  ار  امش  هقورسم  هحلسا  هضبق  جنپ  هتـشون :  همان  ریز  مدید  مدرک ،  زاب  مدراذگ و  ممـشچ  يور  هتفرگ  ار  تکاپ 
اجنآ اهبـش  نوچ  دنا و  هدرک  ناهنپ  هسام  نش و  ریز  رد  گنـس  نالف  رانک  يدرک  یم  هیرگ  اهبـش  هک  هرد  نامه  رخآ  دنا و  هدـیچیپ 

و دنربب .  دشاب  هک  هلیـسو  ره  هب  دنراد  دصق  يرادنرب ،  ار  اهنآ  یناسرن و  ار  دوخ  رگا  بشما  نکیل  و  دنربب ،  دـنا  هتـسناوتن  یتفر  یم 
( . رظتنملا يدهملا   ) دوب هدومن  اضما 

اه هحلسا  گنس  نامه  رانک  مدیناسر ،  هوک  هرد  هب  ار  دوخ  رصع  کیدزن  دوب  يا  هلیسو  ره  هب  هتشاذگ  بیج  رد  مدیسوب و  ار  ذغاک 
اوقت و هب  مناوتب  هچ  ره  متفرگ  میمـصت  زور  نآ  زا  دـیرخ و  ترـضح  ارم  ناج  مداد و  لـیوحت  مدرب  مدروآ و  نوریب  هساـم  ریز  زا  ار 

قفوم یمظع  تداعـس  نیاب  زونه  هک  سوسفا  دـص  یلو  موش  لیان  بانج  نآ  يارآ  لد  لامج  تراـیز  هب  دـیاش  اـت  مشوکب  تداـبع 
 . ما هدشن 

ملاع نالبقم  هلبق  يا 

ملاع ناج و  ناهج و  حور  يا 

تنج ءاسن  هدیس  يا 

ملاع ناوناب  رتهم  يو 

قیالخ تقلخ  تلع  يا 

ملاع ناج  سنا و  وت  لولعم 

دراد راختفا  وت  دمحا ز 

ملاع ناربمیپ  هلمج  رب 

دیازن مه  دازن  رهد  رد 

ملاع ناردام  وت  وچ  رتخد 

نادرم هب  دزس  نز  وت  لثم  زا 

ملاع نانز  همه  دنزان 

ینس سدنهم   ( 38 ) 
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يربنم زا  هک  هیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  یبعک  ارهزلادـبع  خیـش  موحرم  دومرف : دوش ) هدرب  شمـسا  تسین  یـضار  هک   ) ءاـملع زا  یکی 
: دومرف یم  دوب  فورعم  ياه 

هک یمرحم  ماّیا  نآ  رد 
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مدش هّجوتم  دعب  دیسوب ،  ار  متسد  درک و  دروخرب  نم  اب  یناوج  متـشذگ ،  یم  ینابایخ  رانک  زا  زور  کی  متفر ،  یم  ربنم  نیرحب  رد 
هضور سلجم  کی  اعوسات  بش  ام  ارهزلادبع !  خیشآ  هک :  دومن  ضرع  درک و  تساوخرد  نم  زا  تسا ،  یّنس  سدنهم و  ناوج  نیا 

 . دیناوخب هضور  دیروایب و  فیرشت  منک  یم  توعد  امش  زا  میراد 

دش و يراج  شیاهمـشچ  زا  کشا  هدش  بلقنم  مدید  تقو  کی  مسر  یمن  تسا و  دایز  میاهـسلجم  مراد ،  راک  مرادن  تقو  متفگ : 
 . منک یم  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  هب  ار  تتیاکش  ییاین  رگا  تفگ : 

یم اجنآ  هب  ار  مدوخ  دـش  مامت  مسلاـجم  هکنیا  زا  دـعب  هدـب ،  نم  هب  ار  تلزنم  سردآ  درادـن ،  یلاکـشا  متفگ :  مدـش و  بلقنم  نم 
 . مناسر

تیعمج ینـس و  هعیـش و  ياملع  زا  دندوب  هتـسشن  یتیعمج  مدش ،  ینـس  سدنهم  لزنم  دراو  مدرک  تکرح  دیـسر  رارف  اعوسات  بش 
لد هک  تفگ  يا  هلمج  ینس  سدنهم  ناوج  نیا  متشاذگ ،  ربنم  لوا  هلپ  يور  ار  میاپ  ات  ربنم ،  فرط  متفر  هک  یتقو  دندوب .  یمیظع 
هّللا مالـس   ) ارهز همطاـف  هتـسکش  يولهپ  هضور  یتفر  ربنم  يـالاب  یتقو  ارهزلادـبع !  خیـش  تفگ :  دومن ،  بلقنم  ارم  دز و  شتآ  ارم 

 . ناوخب ار  اهیلع )

 ! دنک یمن  ءاضتقا  سلجم  ناوج ،  دوش  یمن  متفگ : 

! ؟ ) اهیلع هّللا  مالس  ) ارهز ترضح  يارب  منکب  یناوخ  هضور  مرادن ،  هزاجا  ایآ  تسا ؛  نم  لام  ربنم  تسا ،  نم  لام  سلجم  تفگ : 

يزیچ نتسکش  يادص  مدش  هّجوتم  تقو  کی  هضور ،  هب  مدرک  عورش  ربنم  يالاب  متفر 
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همطاف ای  دنز  یم  ادـص  دـنز و  یم  تروص  رـس و  هب  دراد  ار  اهناکتـسا  سدـنهم  ياقآ  نیا  مدـید  مدرک ،  هاگن  هک  نیمه  دـیآ ،  یم 
ییامنهار ییاریذـپ  قاتا  هب  ارم  مدـمآ ،  نییاـپ  ربنم  زا  دـش ،  ماـمت  سلجم  هکنیا  اـت  دـندش  بلقنم  مه  مدرم  مدـش و  بلقنم  ارهزلا ! 

 . متسشن هرفس  رس  مدش  ییاریذپ  قاتا  دراو  دندرک ، 

ترـضح هعیـش  هک  تسا  یتدم  نم  یبعک !  ارهزلادبع  خیـش  ءاملع و  نایاقآ  تفگ :  ینـس و  ياملع  نم و  هب  درک  ور  ینـس  سدنهم 
 . میوگب مراد  یناتساد  ناتیارب  دییامرفب  هزاجا  رگا  مدش  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز

یم دراد  هچب  هک  ایب  عیرـس  تفگ :  مرـسمه  متـشادرب ،  ار  نفلت  یـشوگ  دمآ ،  رد  ادص  هب  نفلت  مدوب ،  راک  رـس  هرادا  رد  زور  کی 
رد و نیا  ام  تسا .  هداتفا  هچب  يولگ  نایم  رد  یمهرد  تسا ،  بات  بت و  لاح  رد  هچب  مدید  مدـناسر ،  لزنم  هب  ار  دوخ  ًاروف  دریم . 

 . دندرب لمع  قاتا  هب  ار  هچب  هدش و  ناتسرامیب  دراو  میدرب و  ندنل  هب  ار  هچب  دوب  یقیرط  ره  هب  هصالخ  میدز و  رد  نآ 

ترضح دنتفگ : یم  اه  هعیش  هک  دمآ  مدای  هعفد  کی  مدوب ،  هدرسفا  ناشیرپ و  برطـضم و  مدز  یم  مدق  ناتـسرامیب  نلاس  نایم  نم 
مدنزرف رگا  ناج !  یب  یب  مدرک :  ضرع  مدش ،  عیقب  ناتسربق  هّجوتم  مدرک ،  لصو  ار  ملد  میس  تسا .  جئاوحلا  باب  هیضرم  يارهز 

دراو شرسپ  ایب ،  نیسح  مرسپ  دز  ادص  سلجم  نایم  رد  لاح  نیمه  رد   . ) مراذگ یم  نیسح  ار  شمان  ینک ،  بوخ  ار 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 
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( دش سلجم 

مدـید هعفد  کی  هک  مدوب  بارطـضا  لاـح  رد  منک .  یناوخ  هضور  تیارب  موش و  هعیـش  مهد  یم  لوق  ناـج !  یب  یب  مدرک :  ضرع 
 . هدش خرس  ناشتروص  دندمآ ،  نم  فرط  هب  همیسارس  اهراتسرپ  اهرتکد و  مامت 

 ! هدش هچ  ما  هچب  تسا !  ربخ  هچ  متفگ : 

؟  یتفر حیسم  ترضح  هناخ  رد  سدنهم  ياقآ  دنتفگ :

؟  هدش هچ  رگم  هن  متفگ : 

 . دش دنلب  تا  هچب  هزجعم  لاح  اب  دوب  هتفر  تسد  زا  تا  هچب  هدش  هزجعم  دنتفگ :

 . متفر هتسکش  ولهپ  يارهز  هناخ  رد  متفگ : 

ارهز نامیا  هیام  دوب  وت  رهم  هک  يا 

ارهز ناج  يوبن  عرش  رکیپ  رد  وت  يو 

تسین ام  لوقع  كاردا  لباق  وت  فصو 

ارهز ناریح  وت  فیصوت  هب  هدنام  یملاع 

تخانشن سک  ار  وت  ردق  تردپ  و  ع )   ) یلع زج 

ارهز ناهنپ  وت  ردق  دوب  يردق و  بش 

دنتفگ اهنخس  وت  أش ن  هب  تسود  نمشد و 

ارهز نایاپ  هتفای  اجک  وت  لضف  رحب 

: دومرف تماقم  هب  (ص )  دمحم لآ  قداص 

ارهز ناماما  رهب  ییوت  هّللا  تجح 

هدنورپ ناتساد   ( 39)

هگرب يور  يرت  حیحـص  روط  هب  ناشیا  یلو  مدوب  هدینـش  دهـشم  ياملع  زا  ًـالبق  هک  دومرف  لـقن  میارب  ار  یناتـساد  ناتـسود  زا  یکی 
 : تسا نیا  ناتساد  نآ  دنداد و  هدنب  هب  هتشون و 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 
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 . مدش مالسلااهیلع )   ) رهطا يارهز  ملاع  ود  یب  یب  ترایز  هب  ّقفوم  باوخ  رد  یبش  تفگ :  یم  دهشم  يرتسگداد  تاضق  زا  یکی 

هئربت دـیاب  مسا ،  نالف  هرامـش و  نالف  اب  هدـنورپ  نالف  یتفر ،  دهـشم ) يرتسگداد  هب   ) تراک لـحم  هب  هک  ادرف  دـندومرف : ترـضح 
هچ نیا  ایادخ !  مدوب ،  نارگن  برطضم و  هدش و  رادیب  باوخ  زا  ددرگ ،  دازآ  دوشب و 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 
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 . مدید نم  هک  دوب  یباوخ 

ارهز همطاف  ملاع  ود  یب  یب  هک  يا  هدنورپ  هب  ممشچ  تقو  کی  متـشگ  یم  هک  ار  اه  هدنورپ  يالبال  متفر ،  يرتسگداد  هب  هک  حبص 
مـسا دـنز ،  یمن  وم  مدـید  مدرک ،  زاب  مدروآ ،  رد  ار  هدـنورپ  داـتفا .  دوب  هدومرف  نم  هب  باوخ  يوت  ار  شا  هرامـش  مالـسلااهیلع )  )
نادنز راب  نیدنچ  هک  تسا  یـسک  هدـنورپ  هدـنورپ ،  نیا  تسا  یبیرغ  بیجع و  هدـنورپ  اّما  همانـسانش  نامه  همانـسانش  مسا ،  نامه 

 . تسا رفن  ود  نتشک  مه  شهانگ  نیرخآ  هتشاد و  فالخ  نیدنچ  هتفر ، 

بّجعت دنتـسه ،  مکح  يارجا  نامز  ندیـسر  رظتنم  هدیـسر و  روشک  یلاع  ناوید  دیی  أت  هب  هدرک و  رداص  ار  شمادـعا  مکح  هاگداد 
 . دندومرف رداص  ار  یمدآ  نینچ  هئربت  روتسد  ملاع  ود  یب  یب  روطچ  هک  مدرک 

؟  تسا تسار  مدیسرپ ،  ار  لتق  نایرج  مدرک ،  وا  زا  یتالا  ؤس  دندروآ ،  هاگداد  هب  ار  مهّتم  مداد  روتسد 

 . هلب تفگ : 

؟  ینک یم  رارقا  متفگ : 

 : تفگ ندرک ،  فیرعت  هب  درک  عورش  و  متشکن . . .  قحان  هب  ار  اهنیا  نم  نادب  یضاق  بانج  اّما  منک ؛  یم  رارقا  هرآ ،  تفگ : 

دروخرب یهانپ  یب  رتخد  کی  هب  نابایب  لد  يوت  میتفر ،  یم  هک  یهار  یط  رد  مدش ،  رفـسمه  بابان  ناتـسود  زا  ات  دنچ  اب  زور  کی 
رتخد نآ  تقو  کی  میدرک ،  شهاگن  دـب  مشچ  اب  تسا  مولعم  هدولآ ،  ناوج  ات  دـنچ  مه  اـم  تسین ،  مه  یـسک  ناـبایب و  میدرک ، 

رد يریث  أت  چیه  اّما  ندرک ،  هیرگ  ندیزرل و  هب  درک  عورش 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 
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 . تشادن ام 

دالوا زا  نم  ما  هدّیـس  نم  اهناوج !  يا  تفگ :  دش ،  تسار  مندب  ياهوم  درک و  مبلقنم  دنازرل و  ار  مندـب  هک  تفگ  هلمج  کی  طقف 
 . دینکن هدولآ  ار  منماد  همطاف  مردام  رطاخ  هب  دییایب  متسه  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز

همقل کی  زاب  دـنتفگ : دـندش و  تحاران  مناتـسود  دـینک ،  شیاهر  دوز  متفگ :  متفرگ ،  ار  مناتـسود  يولج  مدینـش  ار  هلمج  نیا  اـت 
 . درک لگ  شیسدقم  هکشخ  اقآ  دش و  ادیپ  ام  يارب  مرن  برچ و 

اب دینک  اطخ  اپ  زا  تسد  دیهاوخب  رگا  تسا .  نم  رهاوخ  لثم  رتخد  نیا  هظحل  نیا  زا  ادـخ  هب  رانک ،  دـیراذگب  ار  اهفرح  نیا  متفگ : 
اهنآ هب  متـشاد  هک  يا  هنـشد  اب  مدش  روبجم  مه  نم  تشادن ،  ریث  أت  میاهفرح  دنتفرن و  راب  ریز  مدرک ،  هچره  اّما  دـیتسه ،  فرط  نم 

رد مدـش و  ریگتـسد  دـعب  اّما  مدـناسر ،  شا  هناخ  رد  مدرب  مدرک ،  نیـشام  راوس  ار  رتخد  مدروآرد ،  اپ  زا  ار  اهنآ  مدـش و  رو  هلمح 
 . درک رداص  ارم  مادعا  مکح  مه  هاگداد  مدرک .  رارقا  هاگداد 

هّللا مالـس   ) ارهز همطاـف  یب  یب  دوـخ  مسق  ادـخ  هب  متفگ :  متفگ ،  شیارب  ار  بشید  باوـخ  ناـیرج  دیـسر  اـجنیا  هب  فرح  هکنیمه 
 . دندرک رداص  ار  تیدازآ  روتسد  اهیلع )

یلاع ناوید  هب  ًاددجم  ار  هدـنورپ  مدرک .  فیرعت  ناتـسداد  يارب  ار  نایرج  مدرب و  ناتـسداد  شیپ  شا  هدـنورپ  اب  متفرگ  ار  شتـسد 
دنا هداد  روتسد  مدید  تشگرب ،  یلاع  ناوید  زا  همان  یتّدم  زا  سپ  دیزادنیب ،  ریخ  أت  هب  ار  مکح  يارجا  العف  داد  روتسد  داتسرف و 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 
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 . دینک شدازآ  هلصافالب  هک 

هنگ ناوج  نآ  هک  نیمه  يورب ، )  يرگید  ياج  ادابم  يرادرب ،  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاـف ترـضح  زا  تسد  دـنکن  راـکهنگ ،  يا  )
ناجارهز يا  مدرک .  هبوت  رگید  مسق  ادخ  هب  ناجارهز  تفگ :  تشاذگ و  كاخ  يور  تروص  دینـش ،  ار  دوخ  يدازآ  مهّتم  راک و 

 . متسه وت  هدازآ  یلو  متسه  دب  راکهنگ و  هچرگ  نم  ! 

تسارهز ایربک  تآرم  هک  لقع  هب  وگب 

تسارهز یضترم  أش ن  مه  رسمه و  هناگی 

ملاع رد  تسوا  زا  دمحم  لآ  دوجو 

تسارهز یفطصم  ناشخرد  رهپس  هم 

ینیب یم  رهد  هب  رگ  يرگن  لد  مشچ  هب 

تسارهز ایبنا  رحب  فدص  رهوگ  هک 

يده سمش  تسا  یلع  تیالو  نامسآ  هب 

تسارهز امس  نآ  نازورف  هام  کیلو 

يوربآ ظفح   ( 40 ) 

: دنتفگ دندش و  گنهامه  مه  اب  ناتسود  زور  کی  مدوب ،  تعامج  ماما  ییاهب  خیش  دجـسم  رد  مدوب  ناهفـصا  هک  ییاهزور  نآ  رد 
یلاکشا متفگ :  هن ،  میوگب ،  مدیشک  تلاجخ  نم  دندرک .  دایز  رارـسا  مییایب و  امـش  لزنم  هب  میهاوخ  یم  راهان  يارب  رهظ  زورما  ام 

 . مترضح نآ  نارازگتمدخ  زا  یکی  مه  هدنب  تسا و  هجرف )  یلاعت  هّللا  لجع   ) نامز ماما  هب  قلعتم  لزنم  دیروایب ،  فیرشت  درادن ، 

تسا و یلاخ  مدید  میاهبیج  يوت  مدرک  تسد  دنیآ ،  یم  دنراد  نم  رـس  تشپ  مناتـسود  مدـید  هناخ  فرط  مدـمآ  دـش و  مامت  زامن 
 . میراد نامهم  متفگ :  هداوناخ و  دزن  مدمآ  مدوخ  مدرک ،  ییامنهار  الاب  قاتا  هب  ار  اهنآ  لزنم ،  میدمآ  مرادن ،  یلوپ 

ام دنا و  هدمآ  مناتسود  الَا ن  هک  مدش ،  تحاران  بلقنم و  یلیخ  نم  میرادن ،  هناخ  رد  يزیچ  ام  دنتفگ : هداوناخ 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 
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؟  منک راک  هچ  ایادخ  تسا ،  یلاخ  مه  نامیاهبیج  میرادن و  يزیچ  مه 

هب مدـش  لّـسوتم  مورب ،  مالـسلااهیلع )   ) هیـضرم يارهز  ملاـع  ود  یب  یب  هناـخ  رد  دـیاب  زورما  متفگ :  مدـمآ و  دوـخ  هب  تقو  کـی 
نک و مکمک  ناج  ارهز  ینیثیغا  ارهزلا  همطاف  ای  متفگ :  زامن  تونق  رد  مدناوخ و  زامن  تعکر  ود  و  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح 

 . نک ظفح  ار  میوربآ 

کی هناخ و  رد  هدمآ  لحم  ياروش  سیئر  مدید  هناخ ،  رد  متفر  مدش  دـنلب  دـش ،  دـنلب  رد  يادـص  تقو  کی  دـش ،  مامت  هک  مزامن 
رد یلوپ  مدرک  ساسحا  تقو  کـی  مداد  تسد  مه  نم  داد ،  تسد  نم  اـب  دـعب  میدرک  یـسرپلاوحا  مالـس و  تسا .  شتـسد  لـیبنز 
 . تسا اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  يرذـن  اهنیا  تفگ :  تسیچ :  اهنیا  متفگ :  داد ،  نم  هب  مه  ار  لیبنز  تشاذـگ و  نم  تسد 

 . تفر درک و  یظفاحادخ  دعب  ناوخب  نامیارب  مالسلااهیلع )   ) ارهز ترضح  هضور  کی 

میوربآ هناخ و  مدمآ  متفرگ ،  نایرب  تسد  هد  ینایرب و  هزاغم  برد  متفر  ًاروف  هتـشاذگ ،  متـسد  فک  ناموت  رازه  مدید  مدرک  هاگن 
 . ارهز ای  دش .  ظفح 

تسارهز يوک  كاخ  نم  هلبق  ات 

تسارهز يوجتسج  رد  ملد  غرم 

تسارهز يوضو  بآ  اقب  بآ 

تسارهز يور  رطع  زا  تشهب  رطع 

میوا دوپ  رات و  زا  يا  هولج  نم 

میوا دوجو  عمش  هناورپ 

ارهز همطاف  همانگوس 

نم نت  هراپ  همطاف   ( 1 ) 

دننام وا  تاداع  قـالخا و  دوب  ص )   ) هّللا لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  نخـس ،  راـتفگ و  رد  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  ترـضح 
دوب ترضح  نآ  دننامه  شرادرک  نتفر و  هار  دوب .  ص )   ) هّللا لوسر 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 
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وا دیسوب و  یم  ار  وا  تسد  تفگ و  یم  ابحرم  وا  هب  ص )   ) هّللا لوسر  دش  یم  دراو  ربمغیپ  رب  مالسلااهیلع )   ) ارهز ترضح  هاگره  . 
 . دیناشن یم  دوخ  ياج  رد  ار 

ردپ تسد  تفگ و  ابحرم  تساوخ و  یم  رب  مالسلااهیلع )   ) همطاف دش  یم  دراو  اهیلع ) هّللا  مالس   ) همطاف رب  ترـضح  نآ  تقو  ره  و 
 . دیسوب یم  ار 

یم هشیمه  دییوب و  یم  ار  وا  دش  یم  تشهب  يوب  قاتـشم  تقو  ره  دیـسوب و  یم  ار  مالـسلااهیلع )   ) همطاف یلیخ  ص )   ) ادخ لوسر 
اما هدرک .  يدب  نم  هب  دنک  يدب  وا  هب  هک  ره  هدرک و  لاحـشوخ  ارم  دنک  لاحـشوخ  ار  وا  سک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف :
نآ يولهپ  هب  ار  رد  نانچ  هدوب  رد  تشپ  ارهز  ترـضح  دیمهف  رمع  هک  یتقو  دندرک .  هچ  تیارهز  اب  ینیبب  يدوب  اجک  هّللا  لوسر  ای 

 . دش دنلب  رد  تشپ  زا  ترضح  نآ  هلان  يادص  هک  داد  راشف  ناهج  ود  هردخم 

ِلْمَْحلا نِم  یئاشْحَا  یف  ام  هّللا  َِلُتق َو  ْدَقَف  ینیذُخ  ُهَِّضف  ای  ْتَدان  َُّمث  َِکتَْنبِا  َِکتَبیبَِحب َو  ُلَعْفَی  َناک  اذَکهَا  هّللا  َلوُسَر  ای  ُهاتبَا  ای  ْتَدانَف 
.

ارم هضف !  يا  دومرف : دز و  يا  هلان  سپـس  دـندرک ! ! ؟  هچ  ترتخد  تسود و  هبیبح و  اب  نیبب  هّللا  لوسر  اـی  ردـپ  يا  دز : داـیرف  سپ 
(60  . ) متشاد مکش  رد  نم  هک  ار  یلمح  نآ  دش  هتشک  ادخ  هب  بایرد 

دیسرپب رطضم  نم  زا  ارهز  لاح  میوگن  نم 

دیسرپب رد  خیم  نوخ و  رپ  رد  زا  میوگ  کیل 

شراز لاوحا  زا  لفاغ  هّضف  هدوب  میوگن  نم 

دیاب نسحم  لاح  میوگ  کیل 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 
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دیسرپب ردام  زا 

هنایزات زا  شنت  هدوب  ناوغرا  میوگن  نم 

دیسرپب رفاک  ذفنق  تسد  برض  میوگ  کیل 

نیک هر  زا  شیور  هب  یلیس  رمع  دز  میوگن  نم 

دیسرپب رونا  هم  نآ  فاسخنا  میوگ ز  کیل 

ناهنپ كاخرد  همطافدشارچ  بش  میوگن  نم 

دیسرپب ردفص  ردیح  زا  شنفدم  میوگ  کیل 

تمایقات تمصع  نوناک  نآ  تساوخ  دیوگب  ات 

دیسرپن رگید  وا  ربق  دنیبن  مرحمان  مشچ 

هتخوس همین  برد   ( 2 ) 

اب شدوخ  دندروآ و  مزیه  ات  داد  روتـسد  دـندوب  شرب  رود و  هک  يا  هدـع  اب  رمع  دوشب  کشخ  ص )   ) ربمغیپ لسغ  بآ  دنتـشاذگن 
هب  ) دـنلب يادـص  اب  رمع  دـعب  دـنداد  رارق  مالـسلا )  مهیلع   ) شنادـنزرف همطاف و  یلع و  لزنم  فارطا  ار  مزیه  درک ،  یم  کمک  اهنآ 

رکب یبا  ادـخ  لوسر  هفیلخ  اب  ییاین و  نوریب  هناخ  زا  رگا  مسق  ادـخ  هب  یلع !  اـی  تفگ :  دـمهفب ) تسه  هناـخ  رد  هک  ره  هک  يروط 
 . منز یم  شتآ  ار  تا  هداوناخ  تدوخ و  ینکن ،  تعیب 

 . میرادن يراک  وت  اب  ام  رمع  يا  دومرف : مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح 

 . منز یم  شتآ  ناتدوخ  اب  ار  هناخ  هنرگو  نک  زاب  ار  رد  تفگ :  رمع 

 . يوشب لخاد  ما  هناخ  هب  یهاوخ  یم  یسرت و  یمن  ادخ  زا  رگم  دومرف : اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح 

تساوخ و شتآ  دـشن و  فرـصنم  دوخ  راک  زا  رمع  درکن و  يریثءات  رمع  رد  ترـضح  كانزوس  لاح ،  نیع  رد  لدتـسم و  تاملک 
 . . . ! هّللا لوسر  ای  دز : يا  هلان  ترضح  هک  داد .  لُه  یب  یب  يور  رب  ار  هتخوس  مین  رد  راشف ،  ابو  دز  شتآ  ار  هناخ  رد 

جنپ نیسح  ماما  تفرگ ،  شتآ  هناخ  رد  یتقو  دیامرف : یم  یسلجم  همالع 
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دوب رد  تشپ  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  دز ،  هتخوس  مین  رد  هب  يدگل  رمع  تقو  کی  هک  دوب  تانایرج  نیا  رظان  دوب و  هلاس 
هدهاشم ار  رابفـسا  هرظنم  نیا  یتقو  ع )   ) نیـسح ماما  اقآ  ادخ !  لوسر  يا  ردپ  يا  دز  ادص  داتفا و  رد  ریز  ترـضح  دش و  هدنک  رد 

(61  ! ! ! ) دنتشک ار  نامردام  وش  دنلب  ناج !  ردپ  دز : ادص  ردپ و  تمدخ  دمآ  ناود  ناود  دومرف ، 

ارهز يازع  كاخ  منک  رسرب 

ارهز يارب  زا  میرگ  هکنآ  ای 

ناشیرپ مغز  شنالفط  دننام 

ارهز ياوه  رد  هناخ  هب  هناخ 

دیرگن ادخ  ریش  ارچ  وگرب 

ارهز يارجام  زا  ناکدوک  نوچ 

نوخرگج بنیز  دش  ازع  بحاص 

ارهز ياوناب  یغرم  وچ  اجره 

مغ دص  هب  همه  ام  كاخ و  هب  ارهز 

ارهز ياوه  ردنا  نانز  رس  رب 

دنیبن متس  رگید ،  دیما ،  مراد 

ارهز يالتبم  دش  مغ  هب  لد  ره 

يزور هنیدم  رد  نک  بلط  قح  زا 

ارهز ياپ  كاخ  رب  ینز  هسوب 

 ( ع  ) یلع زا  عافد  و  س )   ) ارهز  ( 3 ) 

اقآ نیب  ار  دوخ  دمآ و  ولج  ملاع  ود  یب  یب  دندناشک .  نیمز  يور  ار  ع )   ) یلع دنتخادنا .  ع )   ) یلع اقآ  ندرگ  هب  یبانط  نامسیر و 
یلع هک  دندرک  يراکره  دش .  نتفر  زا  عنام  تفرگ و  ار  ع )   ) یلع تسد  دـیورب ؛ مراذـگ  یمن  دومرف : تخادـنا و  اهنآ  و  ع )   ) یلع

هب هنایزات  اب  ناـنچ  نوعلم  ذـفنق  تقو  کـی  مریمب  خآ  درادـن .  هدـیاف  دـندید  دـنروآ ،  نوریب  مالـسلااهیلع )   ) ارهز تسد  زا  ار  (ع ) 
رد يدـنبوزاب  نوـچمه  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز گرم  زا  دـعب  اـت  هک   ) درک شغ  تابرـض  نآ  رثا  رد  یب  یب  هـک  دز  یب  یب  يوزاـب 
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یقاب ترضح  يوزاب 
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دلاخ دوب و  هداتـسیا  اقآ  رـس  يالاب  ریـشمش  اب  رمع  هک  یلاح  رد  دندروآ  رکبوبا  دزن  ناشک  ناشک  روز  اب  ار  ع )   ) یلع اقآ  دـعب  دوب )
هتفرگ ار  رکبوبا  فارطا  نارگید  دعـس و  نب  ریـشب  ریـضح و  نب  دیـسا  هریغم و  ذاعم و  هفیذـح و  مالغ  ملاـس  هدـیبعوبا و  دـیلو و  نب 

 : تفگ درک و  دوب ) هدرک  لاغـشا  ار  ص )   ) ربمغیپ ربنم  يور  هک   ) رکبوبا هب  ور  دش و  دنلب  اج  زا  رمع  دـندوب ،  حلـسم  همه  دـندوب و 
ماما نسح و  ماما  اقآ  منزب ! ! !  ار  شندرگ  ات  هدب  روتسد  دنک  یمن  تعیب  رگا  دنک ،  یم  تفلاخم  وت  اب  هک  یلاح  رد  يا  هتـسشن  ارچ 

یم راکچ  ناشردام  ردپ و  اب  هک  دننک  یم  هاگن  دنراد  دنا  هداتسیا  دنتسه  لاس  درخ  ع )   ) یلع ياه  هچب  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح
لتق هب  دیدهت  ار  شردپ  دنراد  تسا ،  قیقر  شبلق  هچب  دندرک .  هلان  هیرگ و  هب  عورـش  دندینـش ،  نوعلم  نآ  زا  ار  فرح  نیا  ات  دننک 

ای هادـج  ای  دـندز : ادـص  دایرف  هلان و  اب  دـندرک و  ناشراوگرزب  دـج  ربق  هب  ور  دـننک  راکچ  دنتـشک .  هک  مه  ار  ناـشردام  دـننک  یم 
ندب نیبب  هادج !  ای  نیبب . . .  ار  روای  رای و  یب  ام  هادـج !  ای  دـننک !  یم  هچ  ام  ردـپ  اب  نیبب  دـندرک !  هچ  ام  ردام  اب  نیبب  هّللا !  لوسر 

(62  ! ! ! ) دنازرل روطچ  ار  وت  تیب  لها 

تا هناشاک  دش  هناخمغ  یبن ،  زا  دعب  همطاف  ای 

تا هناورپ  یملاع  يا  یتخوس  نایرگ  عمش  نوچ 

مصخ نوچ 
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رد تشپرد  يدمآ  دوخ  رو ،  هلمج  دش  نود 

تا هناوید  نمشد  نآ  رگم ،  یمرش  دنُک  هَر  نیز 

ایب هّضف  يا  هک  یتفگ  ءاسّنلا  ریخ  يا  هلان  اب 

تا هناخ  ناتسآ  رد  اپز ،  يداتفا  هک  مدنآ 

یلو نآ  ناج  ظفح  رد  یلع ،  نابرق  وت  یتشگ 

تا هناد  رُد  نسحم  اب  یلکشم ،  عافد  يدرک 

ناشفرد تمسج  یتفر و  ناشک ،  نماد  هدرزآ و 

تا هنامولظم  گرم  زا  ناشن  کی  تناهن  ربق 

رمع همان   ( 4 ) 

: درک نایب  نینچ  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترضح  اب  ار  دوخ  دروخرب  دوب  هتشون  هیواعم  يارب  هک  يا  همان  رد  رمع 

منک و یم  اپرب  یشتآ  مروآ و  یم  اجنیا  هب  يدایز  مزیه  دیاین  نوریب  تعیب  يارب  هناخ  زا  یلع  رگا  متفگ :  دوب  رد  تشپ  هک  همطاف  هب 
 . مناشک یم  دجسم  يوس  هب  تعیب  يارب  ار  یلع  هکنیا  ای  منازوس و  یم  شلها  اب  ار  هناخ 

 : متفگ همطاف  هب  دیروایب و  مزیه  رگید  نادرم  وت و  متفگ :  دـیلو  نب  دـلاخ  هب  مدز و  نآ  اب  ار  همطاف  متفرگ و  ار  ذـفنق  هنایزات  هاگنآ 
اب هدرک و  رود  ار  وا  نم  دراد ،  زاـب  هناـخ  هب  دورو  زا  ارم  اـت  دروآ  نوریب  رد  زا  ار  شتـسد  مدـنامه  مشک . . .  یم  شتآ  هب  ار  هناـخ 
هب وا  هلان  تسیرگ .  درک و  هلان  هنایزات ،  درد  تّدش  زا  دنک .  اهر  ار  رد  ات  مدز ،  وا  ياهتـسد  رب  هنایزات  اب  مداد و  راشف  ار  رد  تّدـش 
رب وا  صرح  یلع و  ياه  هنیک  دای  هب  یلو  مدرگ  فرـصنم  اجنآ  زا  دوش و  مرن  ملد  دوب  کیدزن  هک  دوب  زوس  رگج  هاکناج و  يردـق 

نتشک
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رب دـگل  هک  یتقو  دوشن ،  زاب  هک  دوب  هتـشاد  هگن  مکحم  ار  رد  نانچمه  وا  یلو  مدز ،  رد  رب  دـگل  مدوخ  ياپ  اب  مداتفا . . .  ناکرـشم 
 . درک وروریز  ار  هنیدم  هلان  نیا  مدرک  نامگ  هک  مدینش  ار  همطاف  هلان  يادص  مدز  رد 

ایب هضف !  يا  هآ  دوش  یم  راتفر  وت  رتخد  هبیبح و  اب  هنوگچ  هک  رگنب  ادخ !  لوسر  يا  ناج !  ردـپ  يا  تفگ :  یم  همطاف  لاح  نآ  رد 
 . دش هتشک  دوب  نم  محر  رد  هک  مدنزرف  ادخ  هب  بایرد  ارم  و 

نم مشخ  تّدش  یلو  داتـسیا ،  نم  يورب  ور  لاح  نامه  اب  همطاف  مدش ،  هناخ  دراو  یتقو  دش .  زاب  رد  مداد  راشف  ار  رد  لاح  نیع  رد 
 . . . . داتفا نیمز  هب  هک  مدز  شتروص  هب  شوپور  يور  یلیـس  نانچ  تسا  هداـتفا  ممـشچ  ربارب  رد  يا  هدرپ  ییوگ  هک  دوب  يروط  هب 

(63)

شوه زا  هتفر  ارهز  دید  هضف  وچ 

شوغآ رد  شتفرگبو  دوشگب  لغب 

نودرگ هامرب  دز  هنعط  وک  یخر 

نوگلگ هتشگ  خر  نآ  دید  یلیس  ز 

هنامز ءانبا  ملظ  زا  دیدب 

هنایزات زا  هدش  وزاب  هیس 

هتسشن رُد  نوچ  شا  هرهچ  رب  قرع 

هتسکش شیولهپ  راوید  رد و 

مطالت ردنا  دش  هضف  هگانب 

مگدوخ ياپو  تسد  درک  تشحو  ز 

هتشگ هتشک  نسحم  ياو  يا  تفگب 

هتشگ هتشغآ  شنت  لد  نوخ  هب 

لالب نتفگ  ناذا   ( 5 ) 

یلع ما .  هدینـشن  ار  لالب  يادـص  نم  هک  تسا  یتّدـم  ناج !  یلع  دز : ادـص  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  همطاف  ملاع  ود  یب  یب  زور  کـی 
ابع وا  يارب  متفر  یم  نم  تفرگ :  یم  وضو  دش ،  یم  اپ  ماباب  تفگ ،  یم  ناذا  لالب  زور  ره  ناج 
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 ( . تسا تسود  ار  اباب  ردقچ  رتخد  زا  ناما  ( ! ؟  دیوگ یمن  ناذا  لالب  ارچ  هدرم ،  ماباب  ناج  یلع  مدروآ ،  یم  اصع  و 

 . دیوگب ناذا  میوگ  یم  لالب  هب  مور و  یم  دجسم  هب  زورما  نیمه  ناج !  ارهز  دومرف : ع )   ) نینم ؤملاریما 

نم درک : ضرع  لالب  ییوگب .  ناذا  شیارب  دهاوخ  یم  ص )   ) ربمغیپ رتخد  لالب !  دومرف : درک .  ادـیپ  ار  لالب  دجـسم ،  فرط  دـمآ 
دییامرف یم  منک  راکچ  اّما  منیبب  ار  ربمغیپ  یلاخ  ياج  مناوت  یمن  نم  میوگن ،  ناذا  مورن و  هرانم  يالاب  ربمغیپ  زا  دعب  هک  مدرک  دهع 

همطاف دندومرف : لزنم و  دـندمآ  ع )   ) نینم ؤملاریما  میوگ .  یم  ناذا  رهظ  زورما  دـییامرفب  همطاف  هب  مشچ .  دـهاوخ  یم  ربمایپ  رتخد 
 . دیوگب ناذا  زورما  هداد  لوق  لالب  ناج ! 

یم مراد  یلا  ؤس  کی  نم  مونشب .  ار  لالب  يادص  نم  راذگب ،  زاب  ار  قاتا  رد  قاتا ،  رد  يولج  ربب  ار  نم  رتسب  هضف  دز : ادص  یب  یب 
؟  دربن شدوخ  ارچ  رد ،  يولج  ربب  ار  مرتسب  دیوگ ،  یم  هضف  هب  ارچ  هدوب .  ناوج  هلاس ،  هدجیه  امش  ردام  اهدّیس  میوگ 

ار شیادـص  هنذءام  يالاب  تفر  لالب  رهظ .  لاوز  دوب .  هداـتفا  رتسب  رد  یب  یب  دوب .  هتـسکش  شیولهپ  ناـتردام  اهدّیـس  رخآ  میوگب 
رتدنلب یب  یب  هلان  يادص  هّللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دش  دنلب  لالب  يادص  دش .  دـنلب  ارهز  هلان  يادـص  ربکا ،  هّللا  ربکا ،  هّللا  درک : دـنلب 

 . دش

 . هّللا لوسر  ادمحم  ّنا  دهشا  تفگ :  لالب  هک  دش  یتقو  تبیصم  يآ 
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؟  دش روطچ  . . 

لالب دز  داد  هرانم  ياپ  دیـسر  دجـسم ،  فرط  هب  دود  یم  دراد  دـندید  دود  یم  دراد  ع )   ) یلع دـش  زاب  لزنم  رد  دـندید  تقو  کی 
 . درک شغ  همطاف  لالب !  دز : ادص  میوگن ؟  ارچ  الاح  میوگب ،  ناذا  يدومرف  تدوخ  اقآ  تفگ :  وگن ،  ناذا  لالب  تسا  سب 

مـسا دـیوگ ،  یم  ناذا  هرانم  يالاب  هتفر  لالب  ناج !  ارهز  میوگب :  مه  ار  هملک  نیا  راذـگب  هدرک  ادـیپ  شوخ  لاح  سلجم  هک  الاح 
ار شیاباب  هدـیرب  رـس  لزنم  لهچ  هک  يرتخد  يارب  مریمب  نم  يآ  ینک  یم  شغ  یتفا  یم  تردـپ  داـی  درب  یم  تمظع  هب  ار  تیاـباب 

(64  . ) ناج نیسح  يآ  دنک .  یم  اشامت  رتخد  دندرب 

نم رادجات  باب  وچ  ایند  زا  تفر  یهلا 

نم رارق  هتفر  نم و  رب  دش  نزحلا  تیب  ناهج 

مناماس هب  شتآ  هدز  تما  تیلست  ياجب 

نم ِراک  هلان  ناغف و  نیک  زا  میولهپ  هتسکش 

مزوس دیسر  ربمیپ  نارجهز  دش  نوخ  ملد 

نم رابکشا  مشچ  ود  هآ و  لد و  زوس  نیبب 

نویش منک  بر  ای  ناربمغیپ  متاخ  گرمز 

نم رات  ماش  يارب  يداش  دنک  نمشد  یلو 

برای مرو  هدرک  میوزاب  هنایزات  دردز 

نم راذع  یلین  هدش  نمشد  یلیس  برضز 

ردام شوغآ  رد  اه  هچب   ( 6 ) 

تنب ءامـسا  تشاذـگ ،  لستغم  يور  ار  شا  همطاف  ندـب  درک ،  تسرد  لستغم  کی  هناخ  نحـص  نایم  دـمآ  ع )   ) نینم ؤملاریما  اـقآ 
ردام ردام  دنا و  هداتـسیا  مه  اه  هّچب  ات  راهچ  نیا  دهد .  یم  لسغ  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ندب  ع )   ) یلع دزیر ،  یم  بآ  سیمع 

 . دننک یم 

( اهیلع هّللا  مالس   ) همطاف ندب  ع )   ) یلع دیوگ : یم  سیمع  تنب  ءامسا 
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مدید مدرک ،  هاگن  یتقو  دنک ،  نفک  رد  ار  اهیلع ) هّللا  مالس   ) همطاف رـس  ددنبب و  ار  نفک  ياهدنب  تساوخ  هک  نیمه  درک ،  نفک  ار 
هچب يا  دومرف : ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ  دنوش .  یم  دیماان  ردام  زا  دنراد  ارهز  ياه  هچب  نیا  دـننز  یم  لاب  لاب  دـنراد  اه  هچب  نیا  هک 

 . دینیبب ار  ناتردام  رگید  هعفد  کی  دیئایب  اه 

ار ناتردام  رگید  هعفد  کی  دـییایب ،  اه  هّچب  متفگ :  ات  تسوا ،  تردـق  دـی  رد  یلع  ناـج  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـیامرف : یم  ع )   ) یلع
رب ار  دوخ  اه  هدازاقآ  نیا  ارهز  ای  ارهز  ای  ارهز  ای  تفرگ .  لغب  رد  ار  شدوخ  نیسح  درک و  زاب  ار  شدوخ  لغب  ارهز  هک  مدید  دینیبب 

ترسح هچ  هآ  هاترـسحاو . . .  دندز  یم  ادص  نویـش ،  زوسناج و  ياه  هلان  نآ  اب  دش ،  دنلب  اهنآ  هیرگ  يادص  دنتخادنا و  ردام  ندب 
یتقو ردام !  يا  مالـسلااهیلع ، )   ) ارهز نامردام  و  ص )   ) هّللا لوسر  نامّدج  ندوبن  دـقف و  زا  تسین  یندـش  شوماخ  هک  یهودـنا  و 

نسح و ماما  اقآ  نویـش  يادص  اجنیا  میدش .  میتی  ام  دندرک .  ردام  یب  ار  ام  وت  زا  دعب  هک  وگب  وا  هب  يدـید  ار  ام  ّدـج  اجنآ و  یتفر 
هّللا مالـس   ) ارهز ياهتـسد  هک  يا  هزادـنا  هب  هکلب  رـصتخم ،  هن  اما  داد .  ناکت  ار  نابرهم  ردام  بلق  بنیز  موثلک و  ما  نیـسح و  ماـما 

 . . . . دینابسچ هنیس  هب  یتّدم  ار  دوخ  نادنزرف  دمآ و  نوریب  نفک  زا  اهیلع )

هاوگ ار  ادخ  دومرف : ع )   ) یلع اقآ 
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دوخ هنیـس  هب  مکحم  ار  اـهنآ  دروآ و  رد  نینـسح  ندرگ  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  ود  دـش و  دـنلب  نفک  ناـیم  زا  ارهز  هلاـن  هک  مریگ  یم 
هرظنم نیا  زا  هک  نوچ  رادرب  ردام  هنیـس  يور  زا  ار  اـهنآ  یلع !  اـی  تفگ :  یم  هک  مدینـش  ار  یفتاـه  يادـص  ناـهگان  هک  دینابـسچ 

 ! دندمآ رد  هیرگ  هب  اهنامسآ  هکئالم 

ار شناکدوک  ردام  ناجیب  نت  زا  نک  ادج 

دش نایرگ  هلمج  کئالم  نمحر و  شرع  نازرل  هک 

ناغفا دنک  ردام  خر  رب  تروص  هداهنب  نسح 

دش ناماد  هب  ات  شقارف  زا  هدید  کشا  ار  نیسح 

شیاپ فک  رب  تروص  همولظم  بنیز  هداهن 

دش نازرلدیب  نوچ  شنت  يراج  شا  هدید  کشرس 

نک اشامت  میوس  مرس  جات  مردام  دیوگب 

دش نامیتی  تخر  مرب  ردنا  یکچوک  رد  نیبب 

رگید یگدنز  مهاوخن  مریس  نتشیوخرمعز 

(65) دش نارود  هودنا  مغ و  نم  بیصن  مناد  یم  وچ 

هزانج لابند  رفن  تفه   ( 7 ) 

نیا هربخ ؟  هچ  زورما  رگم  دـیدوب  لزنم  رد  مه  نارهاوخ  امـش  دـیدوب  ناتیاهراک  بسک و  لابند  اهتقو  نیا  زور  ره  امـش  اـهدرم  يا 
؟  دییوگب هچ  دبهاوخ  یم  دیدش  عمج  مه  رود  مالسلااهیلع )   ) ارهز ترضح  سلجم  رد  دیدمآ  درم  نز و  همه 

( ، اهیلع هّللا  مالـس   ) همطاف هزانج  عییـشت  میدمآ  هدرک ،  نفد  هنایفخم  یلع  ار  ارهز  ندب  بشید  میتشادن  ربخ  ام  مییوگب  میهاوخ  یم 
 . میشاب اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز هزانج  لابند  میرادرب . . .  ار  ارهز  ندب  میدمآ 

 ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح نسح و  یلع ،  راّمع ،  دادـقم ،  رذوبا ،  ناملـس ،  رفن .  تفه  دـندرک ! ؟  عییـشت  رفن  دـنچ  ار  ارهز  هزاـنج  هآ 
: دنز یم  ادص  یلع  یه  عیقب ،  فرط  دنرب  یم  دنراد  دنا  هتشادرب  ار  هزانج 
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دنلب دنلب  زورما  اهامـش  اما   . ) میرب یم  ار  ارهز  هزانج  میراد  دنمهفن  مدرم  اباب ،  نک  هیرگ  مارآ  منیـسح  اباب ،  نک  هیرگ  مارآ  منـسح 
( . دینک هیرگ 

مدرم نک ،  شتکاس  هیک  نیا  نیبب  ورب  اباب  منـسح  دز : ادـص  دـیآ ،  یم  يا  هلان  يادـص  کی  عیقب  رخآ  زا  دـید  ع )   ) یلع تقو  کی 
يوت دروآ ،  ار  هزانج  هآ  دیآ ،  یم  ردام  هزانج  لابند  هراد  هآ  ِبنیز ،  مرهاوخ  اباب  دز : ادـص  تشگرب ،  تقو  کی  دـنوشن ،  رادربخ 
ندب یتقو  ع )   ) یلع دیوگ : یم  هیوباب  نبا  قودـص  خیـش  موحرم  دـناباوخ .  ربق  يوت  ار  شا  همطاف  ندـب  مریمب ،  دـنک ،  يربق  عیقب . 

هآ دمآ ،  نوریب  ربق ،  نایم  زا  دناشوپب ،  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ربق  يور  تسناوتن  تشاذـگ  ربق  يوت  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف
ندب نیبب  ادخ  هدب .  مربص  ادخ  دز : ادص  درک و  دنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  شرـس  دـعب  دـناوخ .  زامن  تعکر  ود  داتـسیا ،  رانک  کی 

ربق يور  ار  ناشدوخ  اه  هچب  دناشوپ  ار  ربق  يور  مَِگب . . .  هّللا ،  هّللا ،  هّللا ،  هّللا ،  هدب .  مربص  ادـخ  متـشاذگ ،  ربق  يوت  ار  ما  همطاف 
یم ربق  يور  ار  شدوخ  ع )   ) نیـسح دراد ،  یم  رب  ربـق  يور  زا  ار  ع )   ) نسح هآ ،  دـننک .  یم  رداـم  رداـم ،  هآ ،  دـنتخادنا ،  رداـم 

دیسر بنیز  تقو  کی  هّللا ،  هّللا ،  هّللا ،  هّللا ،  هزادنا ،  یم  ربق  يور  ار  شدوخ  نسح  دنک  یم  دنلب  ار  نیسح  دزادنا ، 
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بنیز دـندرب ،  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح نسح و  رذوبا  دادـقم و  ناملـس و  لاـح  نیع  رد  اـما  دـنک  یم  رداـم  رداـم  رداـم ،  ربـق  رس 
هچب نآ  يارب  مریمب  نم  هآ ،  دروآ ،  هناخ  فرط  هب  تبحم  لامک  اـب  درک و  شتکاـس  ع )   ) یلع دوب  یناـبز  ره  اـب  ار  مالـسلااهیلع )  )

 ، دنک هیرگ  شاباب  يارب  هراپ  هراپ  ندب  رانک  دـمآ  هک  يا  هچب  نآ  يارب  مریمب  درم  نز و  يآ  هاگلتق ،  لادوگ  نایم  دـندمآ  هک  ییاه 
(66  . . . ) نیسح يآ  دننز . . .  یم  مکتک  دنراد  اباب  دنز  یم  ادص  دندید  تقو  کی 

بشما مرارق  یب  نم  هم  يا  تیور  رجه  زا 

بشما مراذگ  یم  رس  تربق  كاخ  يوررب 

اهنت بیرغ و  مدنام  ایندز  يدش  تحار 

بشما مراید  نیارد  هتسکش  رپ  غرم  نوچ 

تباب دزن  هب  اناج  تیاکش  نکم  نم  زا 

بشما مرادجات  ناز  تلاجخ  دوش  نوزفا 

یلین هنیکز  هتشگ  یلیس  ياج  وچ  دنیب 

بشما مراز  يولهپ  هتسکش ،  وگم  رگید 

هناهب نیسح  دریگ  هناخ  هب  مور  هگره 

بشما مرادن  لد  نم  بنیز  ياه  هلان  زا 

 ( س  ) ارهز ياه  هچب  هیرگ   ( 8 ) 

يوت دروآ  یم  دوب  هناخ  رد  هچره  درک و  یم  نهپ  مالسلااهیلع )   ) ارهز هناخ  رد  يا  هرفس  ع )   ) یلع نانم  ؤمریما  دش ،  یم  هک  اهبش 
 ، اباب ایب  مبنیز  اباب ،  ایب  مموثلک  اباب ،  ایب  منیسح  اباب ،  ایب  منـسح  دز  یم  ادص  تسـشن ،  یم  هرفـس  رـس  دمآ  یم  تشاذگ و  یم  هرفس 

هچب هیرگ  يادص  تسا  یلاخ  ردام  ياج  دندید  یم  تقو  کی  دنتسشن ،  یم  هرفس  رس  دندمآ و  یم  مالـسلااهیلع )   ) ارهز ياه  هچب 
رانک هرفس  رود  زا  دش  یم  دنلب  اه 
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شرـس ع )   ) یلع اقآ  دوخ  دندید  یم  تقو  کی  تسناوت  یمن  دنک  تکاس  ار  اه  هچب  درک  یم  يراک  ره  ع )   ) یلع اقآ  دندمآ .  یم 
 . دنک هیرگ  ياه ،  ياه ،  هتشاذگ ،  یم  راوید  هب  ار 

ارهز ربق  رـس  دـمآ  یم  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  دـش  یمن  دـنک  تکاس  ار  اه  هچب  درک  یم  يراکره  ع )   ) یلع دـش  یم  هک  اهبـش  یهاـگ 
(67  . ) هدب ار  تیاه  هچب  باوج  وش  دنلب  ناجارهز !  دز : یم  ادص  درک و  یم  هیرگ  اهیلع ) هّللا  مالس  )

نایرگ هدید  اب  ما  هتسشنب  وت  نیلاب 

ناغفا هلان و  دش  یلع  راک  همطافای 

يراتسرپ بنیز  دنک  یم  تناکدوک  زا 

يراز هیرگ و  اب  دنک  یم  يراد  هناخ  وا 

وت نیسح  یهاگ  نسح  رگ  هناهب  دریگ 

وت نیش  روش و  يازع  رد  دشاب  موثلک 

يرادافو سب  يدومن  ارهز  دوخ  دهع  رب 

يراکادف يدرک  قح  نید  ماما و  رهب 

يرای ارم  يدرک  دوخ  حورجم  هنیس  اب 

يرادنید وت  يدرک  تا  هتسکشب  يولهپ  اب 

تنامیتی نیا  اب  وت  دعب  مزاس  هچ  وگرب 

تنایرگ مشچ  نیا  وت و  رهب  زا  مزوس  یم 

نکاو دوخ  نایرگ  هدید  تبحم  امنب 

نک ارادم  يردق  دوخ  مولظم  رهوش  اب 

 ( س  ) ارهز رب  همئا  هیرگ   ( 9 ) 

 . تسا مالسلااهیلع )   ) همطاف نسحم  وا  هک  هدش  لقن  ریسافت  زا  یضعب  رد  ْتَِلُتق  ٍْبنَذ  ِّيَءِاب  ْتَِلئُس  هَدُؤْوَْملا  َِذا  هفیرش َو  هیآ  لیذ  رد 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  ع )   ) قداص ترضح  زا  رمع  نب  لّضفم  و 
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قح هبلاطم  لوا  دنوادخ ،  دنوش و  یم  رـشحم  دراو  دنریگ و  یم  تسد  يور  هب  ار  نسحم  دسا  تنب  همطاف  هجیدخ و  تمایق  زور  رد 
 . دنک یم  شنیملاظ  زا  ار  وا 

هب ترضح  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب 
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یمـشچ دشابن  انیب  نشور و  ینعی :  رکذلا .  اذه  دنع  یکبت  ٌنیع ال  ترقال  دومرف : دـش و  رت  شفیرـش  نساحم  هک  درک  هیرگ  يردـق 
 . دوشن نایرگ  تبیصم  نیا  ندینش  زا  هک 

يدـه هّمئا  رب  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  هرهاط  هقیدـص  ترـضح  رب  هدراو  ياه  تبیـصم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدراو  راـبخا  زا 
 . هدوب تخس  یلیخ  مالسلا )  مهیلع  )

ار شدوخ  ياهتسد  ّتیلوفط )  ّنس  رد   ( ) ع  ) داوج ترـضح  شا  هدید  رون  دندید  ع )   ) اضر ترـضح  زور  کی  هدش :  لقن  هچنانچ 
ار شا  هیرگ  ببس  هتفرگ و  رب  رد  ار  وا  ترـضح  دزیر  یم  کشا  دنک و  یم  هاگن  نامـسآ  فرط  هب  هناّریحتم  هتـشاذگ و  نیمز  يور 

؟  دندومن لا  ؤس 

 . تفرگ ما  هیرگ  هاگآدوخان  مدش و  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز مردام  بیاصم  هّجوتم  تقو  کی  درک : ضرع  ع )   ) داوج ترضح 

رد دـش و  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز هب  لّسوتم  دوخ ،  توم  ضرم  رد  ع )   ) رقاـب ترـضح  هک :  هدـش  لـقن  راـبخا  بتک  رد  نینچمه  و 
 . تخیر یم  کشا  یب  یب  نآ  رب  هدراو  بیاصم 

ترـضح نآ  مدید  ص )   ) لوسر ترـضح  تلحر  ضرم  رد  هک :  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  هیلع )  هّللا  همحر   ) یـسوط خیـش  زین  و 
نوچ منک  یم  هیرگ  منادنزرف  يارب  دندومرف : مدرک  لا  ؤس  ار  ترـضح  نآ  هیرگ  ّتلع  یتقو  تخیر .  یم  کشا  دوب و  ّرثءاتم  یلیخ 

هب یـسک  هاتبا و  ای  دنز  یم  ادص  هدش و  عقاو  هجنکـش  دروم  هک  ار  ارهز  مرتخد  منیب  یم  ایوگ  دسر و  یم  افج  یلیخ  اهنآ  هب  تما  زا 
 . دسر یمن  وا  داد 
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(68)

ارچ رابنوخ  هدید  همطاف و  ترضح 

ارچ رامسم  كون  اب  وا  يولهپ  انشآ 

دوب شیاج  یبن  شوغآ  هب  هک  ار  ییوناب 

ارچ راوید  رد و  نیب  هتخود  ببس  یب 

یلین ار  وا  تروص  افج  نمشد ز  هدرک 

ارچ رافع  رهظم  دوب  هک  ار  يا  هرهچ 

دش هتخوس  نایملاع  همه  دیما  باب 

(69) ارچ راچ  هد و  بلق  رب  هدز  نیک  شتآ 

نازحالا تیب   ( 10 ) 

شاشب نادـنخ و  داش و  ار  وا  سکچیه  دوب  هدـنز  مالـسلااهیلع )   ) همطاف یب  یب  هک  يزور  دـنچ  ص ، )   ) هّللا لوسر  تلحر  زا  دـعب 
 ، دندش یم  تحاران  ترـضح  هیرگ  يادص  زا  هنیدم  مدرم  هک  درک ،  یم  هیرگ  دنلب  يادص  اب  زیگنا  مغ  رطاخ  اب  بش  زور و  دـیدن ؛

: دنتفگ دندش و  عمج  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ  تمدخ  دندمآ و  هنیدم  خیاشم  ناگرزب و  زا  هکنیا  ات 

ای دریگب ،  مارآ  ار  اهزور  دـنک و  هیرگ  بش  ای  دـیئوگب  همطاف  هب  میتسه  تحاران  ام  دـنک ،  یم  ّتیذا  ار  اـم  ارهز  هیرگ  نسحلاـبا  اـی 
 . دریگب مارآ  اهبش  دنک و  هیرگ  اهزور 

همطاف زا  شمارآ ،  زور  هن  میراد و  یتحار  باوخ  بش  هن  درادـن .  یماـمت  حبـص  اـت  بش  زا  بش و  اـت  حبـص  زا  همطاـف  هیرگ  نوچ 
 . دنک هیرگ  زور  ای  بش و  ای  دینک ،  شهاوخ 

متسه مک  یلیخ  مدرم  نیا  نیب  نم  دومرف : یب  یب  دیناسر ،  مالسلااهیلع )   ) ارهز یب  یب  هب  ار  مدرم  ياه  هتفگ  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ 
موش قحلم  وا  هب  ات  منک  یم  هیرگ  ردقنآ  هدراو  ياهتبیـصم  درد و  زا  ردپ و  قارف  رد  تفر و  مهاوخ  اهنآ  نایم  زا  اهیدوز  نیمه  هب  و 

.

رد ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 148ناهفصا   هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


نیسح ماما  نسح و  ماما  تسد  حبـص  زور  ره  مالـسلااهیلع )   ) ملاع یب  یب  دیمان و  نازحالا  تیب  ار  نآ  درک و  تسرد  يا  هناخ  عیقب 
تروص هتـسکش و  يولهپ  ربمغیپ و  شاباب  قارف  زا  تسـشن و  یم  نازحـالا  تیب  يوت  عیقب  دـمآ  یم  تفرگ و  یم  ار  مالـسلا )  هیلع  )

(70  . ) درک یم  هلان  هیرگ و  شا  هدش  طقس  نسحم  هدش و  دوبک  يوزاب  هدروخ و  یلیس 

درک یم  تیاکح  خلت  یمغ  ارهز ز  کشا 

درک یم  تیاکش  رهم  یب  تُّما  ردپ ز  اب 

وا یناشیرپ  هک  رهوش  دوخ و  درد  هن ز 

درک یم  تیاکح  مالسا  تبرغ  مغ  زا 

اریز دراذگ  هوکش  وا  هیرگ  زا  رهش 

درک یم  تیارس  رهش  رد  همطاف  هیرگ 

یحو هناخ  رد  هک  زیخ  الب  زور  نآ  زا  هآ 

درک یم  تیانج  دوب  ناوت  هچنآ  ار  مصخ 

ملاع ناگدننک  هیرگ   ( 11 ) 

: دومرف ع )   ) قداص ماما  اقآ 

 . ایند ناگدننک  هیرگ  هب  دندش  روهشم  فورعم و  هک  دندرک ،  هیرگ  دایز  یلیخ  ایند  رد  رفن  جنپ 

مالس ارهز  همطاف  هّمئالا  ما  ترضح  مراهچ :  ع . )   ) فسوی ترضح  موس :  ع . )   ) بوقعی ترضح  مود :  ع . )   ) مدآ ترضح  لّوا : 
 ( . مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  مجنپ :  اهیلع .  هّللا 

تسرد رهن  دننام  رایـش  ود  شتروص  يور  رب  هک  درک ،  هیرگ  يردقب  دمآ ،  نوریب  تشهب  زا  هک  یتقو  ع )   ) مدآ ترـضح  لّوا :  اّما 
 . دش

 . دش انیبان  هک  درک  هیرگ  ردقنآ  درک ،  مگ  ار  فسوی  ترضح  هک  یتقو  ع )   ) بوقعی ترضح  مود :  اّما 

ییادج تقرافم و  زا  دعب  هک  تسا  ع )   ) فسوی ترضح  مّوس :  اّما 
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مارآ زور  نک و  هیرگ  بش  ای  دنتفگ  ترضح  نآ  هب  دندش و  تحاران  ّتیذا و  وا  هیرگ  زا  نادنز  لها  هک  درک  هیرگ  يردقب  ردپ  زا 
 . شاب تکاس  بش  نک و  هیرگ  زور  ای  شاب ، 

يردـقب (ص )  ربمغیپ شاباب  تلحر  تافو و  هدراو و  ياهتبیـصم  زا  دـعب  هک  تسا  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  ترـضح  مراهچ :  اّما 
هک وگب : ارهز  هب  یلع ،  ای  هک  دندرک  تیاکـش  ع )   ) یلع اقآ  سدقم  رـضحم  دندمآ  دمآرد و  ناشیادص  هنیدم  مدرم  هک  درک  هیرگ 

 . دنک یم  تیذا  ار  ام  همه  تا  هیرگ  يادص 

 . دندش یم  فرشم  هنیدم  هب  دعب  درک  یم  هیرگ  تساوخ  یم  هچنآ  تفر و  یم  دُحا  يادهش  هربقم  هب  مه  یب  یب 

(71  . ) داتفا یم  ع )   ) نیسح ماما  شاباب  دایب  دید  یم  اذغ  دید ،  یم  بآ  هک  تسا  ع )   ) داّجس ماما  اقآ  مجنپ : 

نم يراز  هآ و  مع ز  رسپ  شابم  نیمغ 

نم يرایتخا  تسین  نم  يراز  هآ و  هک 

ردپ رجه  نم ز  یتسه  نمرخ  تخوسب 

نم يرایبآ  درک  نم  هدید  هک  مشوخ 

روجهم نم  زا  دیسر  یم  کشا  رس  ز 

نم يراج  بآ  ياج  دوب  هدید  کشا  هک 

هآ هلان و  کشرس و  لیس  هنامز و  مغ 

نم يرای  دومن  اهبش  همین  هشیمه 

یلین خر  هتسکش ،  ولهپ  هتسکش و  لد 

نم يراوگوسب  دب  نیا  تیلست  ياجب 

دنبوزاب تسارم  وزابب  هنایزات  ز 

نم يراگدای  دوب  نیا  ردپ  تما  ز 

تسارو پچزا  منارگتمالمو  فیعض  ملد 

نم يراک  مخز  شاپ  کمن  هنعط  غیت  هب 
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 ( مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمغیپ نهاریپ   ( 12 ) 

ات دیدن  نادنخ  داش و  ار  ترضح  نآ  یسک  تدم  نیا  رد  دوب و  ایند  نیا  رد  زور  جنپ  داتفه و  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  ملاع  یب  یب 
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 . دیسر تداهش  هب 

مداد و لسغ  نهاریپ  نیمه  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  تشاد  ینهاریپ  کـی  (ص )  ربمغیپ ترـضح  اـقآ  دومرف : ع )   ) نینم ؤملا  ریما  اـقآ 
 . تفرگ یم  ار  نهاریپ  نآ  غارس  همطاف  دعب  هب  زور  نآ  زا  مدرک ،  ناهنپ  ار  نهاریپ  نآ  دعب 

دـش شوهیب  درک و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  دعب  دیئوب و  یه  تفرگ و  ار  نهاریپ  نآ  مدید  تقو  کی  مداد ،  ناشن  وا  هب  ار  نهاریپ  یتقو 
(72 . )

منک وگزاب  تمغ ،  حرش  وچ  همطاف  يا 

منک وزرآ  ار  وت  كاپ  كاخ  رادید 

وت يوک  هب  مدرگ  مریگ و  تسد  هب  یعمش 

منک وش  تسش و  ار  وت  يوک  هدید  بآ  اب 

همطاف جنر  یلع  درد  تسا ،  یمغ  نیگنس 

منک ورب  ور  ناشمغ ،  اب  هنوگچ  ار  دوخ 

تیصو  ( 13 ) 

تروص ولهپ و  درد  زا  و   ) داتفا رتسب  هب  زور  لـهچ  و  دـش ،  لـمحتم  مالـسلااهیلع )   ) همطاـف یب  یب  هک  ییاهتبیـصم  همه  نآ  زا  دـعب 
هک درک  ساسحا  تشاد )  اه  هلان  ع )   ) نسحم شدنزرف  ندـش  طقـس  هنایزات و  تبرـض  زا  هدرک  مرو  يوزاب  یلیـس و  زا  هدـش  دوبک 

 . هدش کیدزن  شتداهش 

 . دیایب ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ  دیئوگب  دیورب  دومرف : دندمآ ،  هک  یتقو  دنیایب ،  هک  دز  ادص  ار  سیمع  تنب  ءامسا  نمیا و  ما 

؟  دیتشاد یشیامرف  هچ  دیتسه ،  یلاح  هچ  رد  ناج  همطاف  دندومرف : دندروآ و  فیرشت  اقآ  دندز و  ادص  ار  اقآ  دندمآ ، 

قحلم مردپ  هب  مهاوخیم  اه  يدوز  نیمه  هب  منک  یم  نامگ  مریم و  یم  مراد  مزیزع  يومع  رسپ  دومرف : مالسلااهیلع )   ) همطاف یب  یب 
منکب تیصو  لد و  درد  مهاوخ  یم  موشب ، 
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.

! ؟  دیراد یتیصو  هچ  ربمغیپ  رتخد  يا  ادخ ،  لوسر  دنزرف  يا  دومرف : یلع  اقآ 

ات ایآ  دـیا ؟  هدینـش  ای  هدـید  یغورد  نم  زا  لاحب  ات  ایآ  میتشاد ،  ترـشاعم  مهاب  مدـمآ و  امـش  هناخب  هک  یتقو  زا  یلع  ای  دز : ادـص 
؟  دیا هدید  يدب  نم  زا  لاحبات  ایآ  ما ؟  هدرک  یتفلاخم  امش  ياهروتسد  اب  لاحب  ات  ایآ  دیا ؟  هدرک  هدهاشم  یتنایخ  نم  زا  لاحب 

 ، یتسرپ ادـخ  رظن  زا  تهج ،  همه  زا  دـیتسه  ملاع  نانز  نیرتهب  امـش  ناج  همطاف  مرب  یم  ادـخب  هاـنپ  دومرف : ع )   ) نینم ؤملاریما  اـقآ 
یئادج ینزیم ! ؟  هک  تسیچ  اهفرح  نیا  ناج  ارهز  مدیدن ،  يدـب  چـیه  امـش  زا  نم  لمع .  ملع ،  يراوگرزب ،  يوقت ،  يراکوکین ، 

 . تسا تخس  نم  رب  یلیخ  امش  زا  يرود  امش و  زا 

نارگ تخس و  نم  رب  یلیخ  منیبب ،  ار  امـش  يرود  مناوت  یمن  نم  يدرک .  هزات  نم  يارب  ار  هّللا  لوسر  ياهتبیـصم  هرابود  مسق  ادخب 
 . تسا راوگان  و 

ریغ ریذپان و  تیلـست  تبیـصم  نیا  ادخب  تسا .  يروآ  مغ  كاندردو و  عیجف  تبیـصم  هچ  نوعجار . . .  هیلا  انا  هّلل و  انا  دومرف : دـعب 
 . تسا ناربج  لباق 

رس اقآ  دندرک .  یم  هیرگ  مهرانک  یتعاس  کی  دنداتفا و  هیرگ  هب  مهاب  مالـسلا )  هیلع   ) همطاف یب  یب  نینم و  ؤملاریما  اقآ  تقو  کی 
 . متسه تمدخ  رد  نم  وگب ،  یهاوخ  یم  هچره  ناج  همطاف  دومرف : دینابسچ و  هنیسب  ار  یب  یب 

 . ناجومع رسپ  يا  دهدب .  تریخ  يازج  ادخ  دومرف : یب  یب 

هب ار  بنیز  مرهاوخ  رتخد  مدُرم  رگا  یلع  ای 
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مهاوخ یمن  تسا ،  نابرهم  میتی  ياه  هچب  يارب  دـنک و  یم  يردام  اه  هچب  يارب  نم  لـثم  وا  نوچ  نک ،  باـختنا  ماـه  هچب  يرداـم 
 . دننک يردام  یب  ساسحا  دندش  ردام  یب  یتقو  ماه  هچب 

ار منسحم  دنتسکش و  دندرک و  خاروس  ار  میولهپ  دندروخ و  ارم  قح  دندرک و  متـس  ملظ و  نم  هب  هکیناسک  نآ  مهاوخ  یمن  یلع  ای 
 . دنتسه (ص )  ادخ لوسر  ادخ و  نم و  نمشد  اهنآ  اریز  دنوش ،  رضاح  ما  هزانج  تشپ  دندز  هنایزات  نم  رب  دندرک و  طقس 

 . . . . دننک ما  هزانج  عییشت  دنناوخب و  زامن  نم  رب  اهنآ  عابتا  ای  اهنآ  زا  يدحا  راذگن  یلع  ای 

اـه و هدـید  ماـمت  هک  یتـقو  نآ  رد  نک . . .  منفد  بش  ناوـخب و  نم  رب  زاـمن  بش  نک و  نفک  بش  هدـب و  لـسغ  ارم  بـش  یلع  اـی 
(73  . ) هتفر باوخب  اهمشچ 

دز یم  هنابز  شتآ  دیحوت  ناتسلگ  زا 

دز یم  هنارت  لبلب  رپرپ  دوب  هتشگ  لگ 

دوب لگ  هتفکش  ون  کی  تیالو  نشلگ  رد 

دز یم  هناوج  لگ  نیا  نیچلگ  تشاذگ  یمرگ 

ار مردام  هک  مدید  مدوب  هداتسیا  نم 

دز یم  هناخ  نیب  هگ  هچوک  هب  یهگ  لتاق 

وزاب تسد و  هب  یهاگ  ولهپو  تشپ  هب  یهاگ 

دز یم  هناش  هب  یهاگ  تروص  مشچ و  هب  یهاگ 

هریغم اب  تسدمه  ذفنق  دوب  هدیدرگ 

دز یم  هنایزات  وا  ریشمش  فالغ  اب  نیا 

ار ردپ  ِیمولظم  مدید  شیوخ  مشچ  اب 

دز یم  هناتسآ  رد  ردام  هک  يا  هلان  زا 

تّورم یب  داّیص  تخوس  یم  غاب  هک  یتقو 

دز یم  هنایشآ  رد  ار  رپ  هتسکش  غرم 
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تفر یم  شوه  ردام ز  دندوب  باوخ  هب  مدرم 

هنابش کشا  بآ ز  شتروص  هب  اباب 
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دز یم 

متنسح نم  ردام   ( 14 ) 

 . مریگب وضو  مهاوخ  یم  روایب ،  بآ  میارب  رادقمکی  ءامسا  دز  ادص  زور  کی 

شدوخ یب  یب  مدروآ ،  رطع  ربنَع و  کشُم و  درک ) لسغ  تیاور  رب  انب   ) تفرگ وضو  یب  یب  مدروآ ،  بآ  متفر  دـیوگ : یم  ءامـسا 
: دومرف دعب  دز ،  ار  اهرطع  نیرتهب  و  تسارآ ،  ون  ياهسابل  نیرتهب  هب  ار 

ربمغیپ دروآ .  روفاک  مهرد  لهچ  ربمغیپ  ماباب  يارب  تشهب  زا  لیئربج  دـنک ،  تلحر  تساوخ  یم  ربمغیپ  ماباب  هک  یتقو  ءامـسا ،  يا 
مه ار  روفاک  نآ  تشاذگ ،  نم  يارب  رادقم  کی  نینم و  ؤملاریما  يارب  رادقم  کی  شدوخ و  رادقم  کی  درک ،  شتمسق  هس  ار  نآ 

 . دننک طونح  نآ  اب  ارم  هک  راذگب  مرس  يالاب  رایب 

نک ربص  تعاس  کی  ءامسا  دومرف : دعب  دیـشک و  شدوخ  يور  هچراپ  کی  دیباوخ و  درک و  هلبق  هب  ور  ار  كرابم  ياهاپ  مدید  دعب 
 . موش یم  قحلم  مردپ  هب  نوچ  نزبادص ،  ار  نینم  ؤملا  ریما  اقآ  مدادن ،  ار  تباوج  رگا  نزب ،  ادص  ارم  نآ  زا  دعب  ، 

یتقو مدینـشن .  ییادص  ناج ،  همطاف  مدزادص ،  هچره  یب ،  یب  نیلاب  رـس  مدـمآ  دـعب  مدرک ،  ربص  تعاس  کی  دـیوگ : یم  ءامـسا 
نآ ردـقنآ  مداتفا  یب  یب  ندـب  يور  تسا .  هدرک  زاورپ  تانج  ضایرب  شحور  غرم  مدـید  متـشادرب ،  شکراـبم  يور  زا  ار  هچراـپ 

 . ناسرب وا  هب  ارم  مالس  يدرک  تاقالم  ار  هّللا  لوسر  تردپ  یتقو  ناج  همطاف  متفگ :  دعب  و  مدرک .  ناراب  هسوب  ار  ترضح 

 ، دندش لزنم  دراو  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  اقآ  ءانثا  نیا  رد 
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 : تفگ ءامـسا  دیباوخ ؟  یمن  عقوم  نیا  رد  تقوچیه  ام  ردام  ءامـسا  دـندومرف : هدـیباوخ ،  ردام  تسا و  نهپ  ناشردام  رتسب  دـندید 
ندب يور  ار  شدوخ  نسح  ماما  اقآ  تقو  کی  هتفر .  امـش  ّدج  ندیدب  هتفر ،  راگدرورپ  تاقالم  هب  امـش  ردام  هدـیباوخن  امـش  ردام 

 ، ردام ردام ،  متنـسح . . .  نم  ردام  نزب ،  یفرح  هخآ  نم  اب  ردام ،  يا  دومرف : یم  دیـسوب و  یم  ار  شردام  تروص  تخادنا ،  ردام 
ماوت نیسح  نم  ردام  يا  دز ،  یم  ادص  دز ،  یم  هسوب  ار  ردام  ياپ  تخادنا ،  ردام  ياهاپ  يور  ار  شدوخ  نیسح  ماما  اقآ  ردام . . . 

نم اـب  هخآ  مریمیم  مراد  رداـم  دوش ،  یم  هراـپ  هراد  ملد  رداـم  یـشک ؟  یمن  مرـس  يور  تسد  ارچ  ینز ؟  یمن  فرح  نم  اـب  ارچ  ، 
 . . . نزب یفرح 

(74  . . . ) اباب دزادص  تخادنا  ع )   ) نیسح شاباب  رس  یب  ندب  يور  ار  شدوخ  نیسح ،  ماما  رتخد  مه  اروشاع  زور 

تیاه هیرگ  يادص  دیآ  یمن  رگید 

تیارب مزیر  یم  کشا  هگرحس  ات  بش 

ایند یتفر ز 

(2  ) ارهز هدیهش 

هلال لگ  نوچ  وت  رازم  رب  هتسشنب 

هلاس راچ  نابز  نیریش  كرتخد 

ایند یتفر ز 

(2) ارهز هدیهش 

درادن هولج  ما  هناخ  تهام  يور  یب 

درادن هوکش  تا  هیرگ  زا  یسک  رگید 

ایند یتفر ز 

(2) ارهز هدیهش 

مشاب هدنمرش   ( ص  ) یفطصمزا ناج  همطاف 

مشاب هدنز  نم  یلو  یشاب و  هدرم  وت 

ایند یتفر ز 
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(2) ارهز هدیهش 

ولهپ درد  زا  رگا  يدیباوخن  اه  بش 

وزاب جنر  زا  يا  هدیمراین  هکلب 

ایند یتفر ز 

(2) ارهز هدیهش 

هتسخ لاح  اب  نیبب  ار  بنیز  زیخرب و 

هتسشن نیگمغ  وت  هداجس  يور  رب 

ایند یتفر ز 

(2) ارهز هدیهش 

ارهز كاپ  نوخ  قحب  ایب  يدهم 

نیا
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اراکشآ نک  ار  هدش  ناهنپ  ربق 

ایند یتفر ز 

(2) ارهز هدیهش 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  دالوا  هیرگ   ( 15 ) 

لزنم دراو  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  اقآ  تقو  نامه  رد  دندیـسر ،  تداهـشب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  هک  یتقو 
 . دمآ نوریب  تیب  زا  دنزیم و  هنیس  رسب و  تسا و  كاچ  نابیرگ  سیمع  تنب  ءامسا  دندید  دندش ، 

دندیود اه  هدازاقآ  درادن ،  ندز  فرح  تقاط  دریگب ،  رارق  دناوت  یمن  اما  دش ،  تکاس  ءامسا  تساجک ؟  ام  ردام  ءامسا  دندز  ادص 
 ، دنز یم  ادـص  دـهد ،  یم  تکرح  ار  ردام  شردام ،  رتسب  رانک  دـمآ  نیـسح  ماما  هدـیباوخ  ناشردام  دـندید  ناشردام ،  تیب  يوت 

ردام یب  ام  هکنیا  لـثم  دـهدب ،  تربص  ادـخ  شداد  دومرف : نسح  ماـما  شردارب  هب  درک  ور  دـیآ ،  یمن  باوج  دـید  رداـم .  رداـم ، 
 . . . میدش

 . دننک یم  ردام  ردام  یه  تخادنا ،  ردام  ياهاپ  يور  ار  دوخ  نیسح  ماما  تخادنا ،  ردام  ندب  يور  ار  شدوخ  نسح  ماما 

ّللا ه مالـس  ارهز  ياه  هچب  نیا  دـینک . . .  رادربخ  ار  ناتردـپ  دـیورب  دـیوش ،  دـنلب  هّللا  لوسر  ياه  هشوگ  رگج  يا  تفگ :  ءامـسا 
باحصا دش ،  دنلب  ناش  هیرگ  يادص  تقو  کی  دندیسر  دجسم  هب  ات  مناد ،  یمن  نم  دندناسر ،  دجسم  هب  ار  ناشدوخ  روطچ  اهیلع 

! ؟  دیدید یلاخ  ار  ربمغیپ  ناتّدج  ياج  رگم  دینک ،  یم  هیرگ  ارچ  هدش ؟  هچ  تسا  ربخ  هچ  نوریب ،  دندیرپ 

 . . . . میداد تسد  زا  ار  نامردام  رخآ  هن  دندز : ادص  تقو  کی 

داتفا و ورب  دینش ،  ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ  ات 
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 ، ناج همطاف  ناجارهز ،  دز : ادص  دمآ  لاح  اقآ  دنتخیر ،  ع )   ) یلع تروص  يور  دندروآ  بآ  درک .  شغ 

ٌهَقِْرف ِنیَلیلَخ  ْنِم  ٍعامتْجا  ِّلُِکل 

ٌلیلق قارِفلا  َنوُد  يّذلا  ُّلُکَف 

تبیصم تسین ،  تبیصم  هک  یتبیصم  ره  دنوش و  یم  ادج  مه  زا  شرخآ  دنـشاب  مهاب  تسود  اتود  یعمج  هتـسد و  هورگ و  ره  يوت 
هّجوتم ربمغیپ  تافو  زا  دعب  ناج  همطاف  دزادنیب .  هقرفت  ار  اهنآ  نیب  گرم  ای  دـنوش  ادـج  مه  زا  دـنهاوخب  هک  تسا  یعقوم  نآ  مغ  و 

 . . . دنام یمن  یقاب  یتسود  چیه  هک  مدش 

هنیدم ياه  هناخ  همه  زا  نویـش  هیرگ و  يادص  دندرک ،  یم  هیرگ  همه  مدرم  دش ،  رـشتنم  شخپ و  هنیدم  يوت  یب  یب  تداهـش  ربخ 
نویش هیرگ و  يادص  زا  دندوب ،  هدش  عمج  یب  یب  هناخرد  مشاه  ینب  نانز  دندمآ ،  یم  یب  یب  هناخ  فرط  همه  دیسر ،  یم  شوگب 

 . هدمآرد هزرلب  هنیدم 

ماماو نسح  ماما  هتـسشن ،  ع )   ) نیم ؤملاریما  اقآ  دنیوگ ،  یم  تیلـست  ع )   ) یلع هب  ع ، )   ) یلع هناخ  دنیآ  یم  دنراد  جوف  جوف  مدرم 
هلان هیرگ و  هدازاقآ  نیا  هیرگ  زا  مدرم  دننک ،  یم  ردام  ردام ،  دننک ،  یم  هیرگ  دنراد  دنا ،  هتسشن  اباب  يولج  مالسلا )  هیلع   ) نیسح

 . دندز یم  دایرف  و 

هّللا َلوُسَر  ای  هاَتبَا  ای  دنز  یم  ادص  دنک ،  یم  هلان  دنک ،  یم  هیرگ  دنز ،  یم  دایرف  هّللا  لوسر  ربق  رس  هدمآ  يرغـص  بنیز  موثلک ،  ما 
(75  . . . ) هدش هزات  هرابود  امش  تبیصم  زورما 

هریگیم ور  شاه  هچب  زا  ام  ردام  نوج  اباب 

منود یمن 
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هریگیم ولهپ  هب  وش  اتسد  هدش  یچ 

دندز شیتآ  ون  ومنوخرد  هک  زور  نومه  زا 

دندز شین  نوبز و  مخز و  ام  ردام  لد  هب 

هشیمن مورآ  هیرگ  زا  الاح  ات  زور  نوا  هگید 

هش یمن  مور  اباب  نوج  منک  شمورآ  ماوخیم 

شنهریپ يور  هتسشن  نوخ  لگ  مدید  زور  هی 

شنتزا یه  دیآیم  نوخ  هک  هدش  یچ  شا  هنیس  هگم 

دنوشن یم  شوناز  يورب  ونم  ازور  نوا  هکنوا 

دنوخ هتسشن  وشزامن  ارچ  بشید  منود  یمن 

هدیمخ شدنلب  دق  شاباب  غاد  زا  هکنوا 

هدیشک تبیصم  ردق  هچ  هشیم  میلاح  مدوخ  نم 

مشک یم  تلاجخ  اباب  مگب  ماوخیم  يزیچ  هی 

مگیم تسار  مراد  یچره  ینزن  فرح  شاداد  هب 

هرد برض  زا  ولوچوک  شاداد  گرم  هنکن 

هرجنخ شین  ياج  ردام  هنیس  هنکن 

هشاب یلین  مردام  مشچ  هشوگ  هنکن 

هشاب یلیس  يدوبک  شتروص  وت  هنکن 

هنهاریپ کی  شوت  هک  هگیم  هراد  هتسب  هچخب  کی 

هنک شنت  نیسح  وگب  البرک  هب  شربب 

هنکیم تیصو  هراد  ام  ردام  هنکن 
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هنکیم تحیصن  شمه  ونم  ازور  نیا  رخآ 

هنم نادیهش  ياج  هگیم  هک  یئالبرک 

هنز یم  شیتآ  مبلق  شنتفگ  هک  تساجک  نوا 

کشا ناجیه   ( 16 ) 

یب یب  ربق  رانک  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ  دندید  دنتخیر ،  ربق  يور  بآ  يرادقم  دعب  تخیر ،  مالسلااهیلع )  ) ارهز ربق  يور  ار  اهکاخ 
مارآ نایرب  نوزحم و  لد  نایرگ و  مشچ  اب  ع )   ) یلع اقآ  دندید  تقو  کی  مریمب !  خآ  هشب ،  دـنلب  هرادـن  تقاط  اقآ  هگید  هتـسشن ، 

 . دزیر یم  کشا  مارآ 

ار هدولآ  کشا  تروص  اقآ  دـندش .  هناور  شا  هدرـسفا  تروص  يور  شکـشا  ياه  هرطق  هدـمآرد و  ناجیهب  شناهن  هودـنا  نزح و 
 ( ع  ) نیسح ماما  اصوصخم  ردام  یب  میتی و  ياه  هچب  و  ع )   ) یلع هنامرحم  باحصا  همه  تشاذگ ،  یب  یب  ربق  يور 
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یلع نوشاباب  ياهبل  هب  هاگن  دنراد  تسا ،  زیت  دنت و  كدوک  هظفاح  تسا ،  يوق  شیگدـنریگ  هاگتـسد  اقآ  دوب ،  هلاس  شـش  هچرگا 
: دیامرف یم  اقآ  هک  دندش  هجوتم  تقو  کی  دیوگ : یم  هچ  اقآ  هک  دننک  یم  (ع ) 

ٌهَسُوبْحَم اِهتارَفَز  یلَع  یسْفَن 

ِتارَفَّزلا عَم  ْتَجَرَخ  اهَْتَیل  ای 

امَّنِاَو ِهاویَْحلا  ِیف  ِكَدَْعب  َْریَخال 

ِیتایَح َلوُطَت  ْنَا  َهَفاخَم  یْکبَا 

یلو تسا  زار  رارسا و  قودنـص  هک  يا  هنیـس  هدش ،  ینادنز  سبح و  ما  هنیـس  هسفق  رد  مناج  سفنو و  حور  غرم  وت  مغ  زا  منک  هچ 
ضغب ینعی   ) دیآ رـسب  ناج  دزیرب و  نوریب  ار  اهنآ  شناج  حور و  اب  هدش  رگا  دـهاوخ  یم  شلد  و  دوش ،  یم  زجاع  طبـض  زا  یهاگ 
 . . . . مریم یم  مراد  تمغ ،  زا  مهدب  ناج  مهاوخ  یم  منک  دایرف  منزب ،  داد  منک ،  هلان  منک ،  هیرگ  مهاوخ  یم  هتفرگ  ار  میولگ  هار 

(

 ، درادن انعم  میارب  یگدنز  وت  زا  دعب  هگید  مهاوخ ،  یمن  ار  یگدنز  هگید  تسین ،  ایند  نیا  يوت  يریخ  وت  زا  دعب  هگید  ناج  همطاف 
متـسه و يرارف  گرم  زا  ینک  لایخ  هن  مدوب ،  هدنز  وت  قشع  هب  دوب  رابُرپ  میارب  یگدـنز  يدوب  وت  نوچ  مدرک  یم  یگدـنز  مه  رگا 

مدردب یگدنز  وت  زا  دعب  هگید   ، ) دشکب لوط  نم  یگدنز  وت  زا  دـعب  مسرت  یم  هکتـسنیا  رطاخب  نم  هیرگ  سکعب  هن ،  مراد ،  سرت 
(76  . . . () مدرم یم  شاک  يا  دروخ ،  یمن 

ار وت  ادص  یب  ع )   ) یلع درک  نفد  هک  بش  نآ 

ار وت  ازع  رد  ادخ  مشچ  درک  هیرگ  نوخ 

اوجن رهوگ  هاچ ،  شوگ  رد 
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تسکش یمن 

ار وت  ات  تشاد  یلع  درد ،  يانشآ  يا 

دوب هدرب  تسد  زا  شمغ  ردپ !  ردام  يا 

ار وت  یفطصم  رگا  تشادن  دوخ  هارمه 

کشا وچ  يا  هدوب  یلع  ياهدرد  سومان 

ار وت  ادخ  ریش  تریغ  تساوخن  ادیپ 

تسکش ناوختسا  ضغب  وت  يولگ  رد  رمع  کی 

ار وت  امه  نوچ  یلع  هچ  رگ  تشاد  هیاس  رد 

یحو غاب  رادیپس  هناگی  يا  درک  مخ 

ار وت  ارج  ام  زا  رپ  راهب  هدجیه  نیا 

دوب وت  شهاوخ  اب  هک  وت  هنابش  نفد 

ار وت  افج  نیدنچ  تسا ز  ینشور  دایرف 

بئاصم رب  ربص   ( 17 ) 

 ( ع  ) نینم ؤملاریما  اقآ  دید  درک ،  زاب  مشچ  دوب ،  راضتحا  لاح  رد  مالـسلااهیلع )   ) همطاف ام  ردام  یتقو  دومرف : ع )   ) قداص ماما  اقآ 
 . تفرگ شا  هیرگ  هتسشن ،  شرتسب  رانک 

! ؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  مزیزع  مرورس ،  ناج  ارهز  دومرف : ترضح 

 . ینیب یم  نم  زا  دعب  هک  تسا  ییاهافج  اهتنحم و  اهتبیصم و  نآ  يارب  ما  هیرگ  دومرف : مالسلااهیلع )  ) ارهز یب  یب 

هلان دنک و  یم  هیرگ  هدمآ و  شدای  یب  یب  ياهفرَح  هتـسشن ،  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ربق  رانک  ع )   ) یلع ترـضح  سدـقم  دوجو  الاح 
 . . . اجَش ِْقلَْحلا  ِیفَو  يذَق  ِْنیَْعلا  ِیفَو  ُتْرَبَص  دیامرف : یم  دنز و  یم 

ناوختسا دنتخیر و  هبورکاخ  شمـشچ  رد  هک  مدش  یـسک  لثم  هک  مدرک  ربص  نامز  ياه  یتخـس  بئاصم و  رد  نانچ  ناج ،  همطاف 
 . . . هتفرگ ار  شندیشک  سفن  هار  هدرکریگ و  شیولگ  يوت 
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زا هراوشوگ  تسد و  زا  دنب  تسد  لاخلخ و  دنتخیر و  ینز  هناخب  یعمج  دونشب  دشاب و  یمالـسا  روشک  ياجره  رد  يراوگرزب  رگا 
دهاوخب کمک  دنزب و  دایرف  هثاغتسا و  هچ  ره  وا  دنشکب و  ششوگ 

همانگوس همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) هیمطافلا تامارک 
(( س  ) ارهز همطاف 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 148ناهفصا   هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


 . . . . انِسُْحم اّراب  َناک  َْلب  امُولَم  يْدنِع  َناک  ام  افسَا  َِکلذ  َنوُد  ٌنِم  ُؤم  َتام  َْول  دنسرن ،  شدایرفب 

ینعی  ) هداد ماجنا  يا  هتـسیاش  بوخ و  راک  هکلب  هش ،  یمن  تمالم  نم  شیپ  هریمب  هصغ  زا  هدـب و  ناج  عوضوم  نیا  ندینـش  زا  رگا 
ار اه  هچب  ردام  رـسمه و  نز و  ماه  هچب  مدوخ و  يولج  مدُرم ،  یم  متـشاد  مدرک ،  یم  قد  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هصغ  زا  متـشاد  نم 

 . ( دندماین کمک  هب  نید  یب  ياه  سکان  نیا  دز  یم  دایرف  دز و  یم  داد  هچره  دندز ،  کتک 

شـش هچب  هک  دـنهدب ،  راشف  نانچ  راوید  رد و  نایم  ار  وا  ای  دـننزب  شلایع  تروصب  یلیـس  یتریغ  اـب  صخـش  نینچ  روضح  رد  رگا 
 . . . دنام یم  وا  زا  رگید  یچ  دوش ،  طقس  شا  ههام 

 . . . همهفن یسک  هک  دنراپسب  كاخب  ار  نآ  بش  لد  رد  دندرک ،  دیهش  ار  وا  ناوج  لایع  هک  یتقو 

 . . . . مینک یم  قد  میراد  شندینش  زا  ام  ناج  یلع  تیارب  مریمب  خآ 

(77  . . . ) دزیرب کشا  مارآ  مارآ  تسا  روبجم  دنک ،  هیرگ  دنلب  دازآ و  دناوت  یمن  هتسشن  شزیزع  ربق  رانک  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ 

دیسر بلب  مناج  وت  قارف  زا  تسود  يا 

دیکچ ناگدید  زا  لد  نوخ  منمادرب 

رهدب همطاف  يا  وت  وچ  يرسمه  رهم  اب 

دیدب يا  هدید  هن  هدینش و  یسک  شوگ  هن 

افو اب  رای  يا  تنتفر  ما ز  هناشاک 

دیمخ مغ  مورس ز  تماق  تشگ و  هناریو 

مهدرگ هب  تمیتی  ناکدوک  وچ  منیب 

دیما ان  رمع  زا  موش  دنا  هبدن  مرگ  رس 

غرم شاک  يا  نم  نیشتآ  هآ  اب 
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ناج

دیرپ یم  هنیس  سفق  زا  يدزیم و  رپ 

مغ کشا  تخیر  یلع  وت  مغ  زا  هن  اهنت 

دیرد دوخ  ربص  نهریپ  دنیش  سک  ره 

هزانج عییشت   ( 18 ) 

: دیوگ یم  رسای  رامع 

یب یب  نـفد  زا  هـک  یتـقو  میتـشاد ،  تکرــش  مالــسلااهیلع )  ) ارهز همطاـف  ترــضح  هزاــنج  عییــشت  رد  هـک  میدوـب  رفن  تـفه  اــم 
نم اـب  رمع  رکباـبا و  لزنم ،  هب  نتفر  هار  نیب  رد  دوـب ،  هدرک  عوـلط  باـتفآ  میدـمآ ،  هناـخ  هـب  میدـش و  قراـف  مالـسلااهیلع )  ) ارهز

 . میرادرب ار  ارهز  هزانج  میورب  میهاوخ  یم  درگرب  يور ،  یم  اجک  هب  يدوب و  اجک  دنتفگ : دندرک و  دروخرب 

 . میدرپس كاخب  بش  ار  هزانج  یب  یب  ّتیصو  بسح  ام  متفگ  نم 

 . دز نم  تروص  هب  یمکحم  یلیس  دنچ  ولج و  دمآ  دش .  تحاران  یلیخ  رمع 

 . دیناوخب زامن  شا  هزانج  هب  دیهاوخ  یم  دعب  دیشُک و  یم  ار  یب  یب  نآ  متشادن ،  يریصقت  هک  نم  ینز  یم  ارچ  متفگ : 

يولهپ زا  زونه  مدید  تفگ :  دهدب ،  لسغ  ار  مالـسلااهیلع )   ) ارهز ات  داد  یم  ع )   ) یلع تسدب  بآ  هک  بشید  ءامـسا  مسق ،  ادخب 
(78  . . . . ) ياو ياو ،  ياو ،  دیآ . . .  یم  هبانوخ  مالسلااهیلع )   ) ارهز

نم هناشاک  رب  وت  هم  يا  باتب 

نم هناخ  بشما  تسا  کیرات  هک 

یلین يور  منیب  هک  هم  يا  باتب 

یلیس ياج  بش  لد  رد  میوشب 

هتسخ بلق  اب  ات  هک  هم  يا  باتب 

هتسکش يولهپ  لسغ  نم  مهد 

هنابش نم  میوش  هک  هم  يا  باتب 
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هنایزات ياج  هدید  کشا  ز 

بنیز موثلک و  ات  هک  هم  يا  باتب 

بش لد  رد  ردام  يور  دننیبن 

درادن ردام  نسح  هم  يا  باتب 

درادن رس  رب  یسک  نم  نیسح 

اهتشون یپ 

ص 46. ج 1 ، داتسا ، رضحم  رد  - 1

ص 85. تیالو ،  نشلگ  - 2

ص 11. ج 2 ، داتسا ، رضحم  رد  - 3

تیالو نشلگ  - 4
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ص 85. ، 

ص 375. ج 1 ، لمع ،  نادیم  رد  ملع  نادرم  - 5

.120 تلاسر ،  ياه  هولج  - 6

 . ص 396 ج 1 ، لمع ،  نادیم  رد  ملع  نادرم  - 7

 . یفرشا میرم  - 8

ص 173. تفگش ،  ياهناتساد  - 9

 . يزانهش قحسا  - 10

ص 9. س ،)   ) ارهز راونا  - 11

ص 47. رون ، ياثر  رد  - 12

ص 105. تفگش ،  ياهناتساد  - 13

ص 4. ارهز ، همطاف  - 14

هیآ 12. هنحتمم ،  هروس  - 15

ص 169. تفگش ،  ياهناتساد  - 16

.اسر مساق  رتکد  - 17

ص 215. تفگش ،  ياهناتساد  - 18

 . ینامرک هداز  رظان  رتکد  - 19

ص 247. تفگش ،  ياهناتساد  - 20

 (. فصآ - ) 21

ص 113. ناراودیما ،  هار  تالسوت  - 22

ص 98. تالسوت ،  - 23
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ص 69. ءایلوا ، جارعم  - 24

ص 79. بالقنا ،  ناغمرا  - 25

ص 69. ءایلوا ، جارعم  - 26

ص 62. ءایلوا ، جارعم  - 27

ص 257. مدقم ،  ناوید  - 28

ص 14. هینیسحلا ،  تامارک  - 29

ص 60. ءایلوالا ، جارعم  - 30

ص 146. هینیسحلا ،  تامارک  - 31

یفرشا میرم  - 32

ص 152. (ص ،)  ربمغیپ نادناخ  یناگدنز  - 33

 (. (ص ربمغیپ نادناخ  یناگدنز  - 34

ص 126. زار ، رگتولخ  - 35

ص 155. (ص ،)  ربمغیپ ینادناخ  یناگدنز  - 36

ص 46. قشاع ،  ياه  همغن  - 37

.اقفر زا  یکی  - 38

ص 53. قشاع ،  ياه  همغن  - 39

.220 هیوضرلا ،  تامارک  - 40

ص 329. ج 53 ، راونالاراحب ، - 41

ص 213. ج 2 ، نامز ،  ماما  اب  تاقالم  - 42

ص 54. تیالو ،  ياه  هفوکش  - 43
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ص 145. لمع ،  تافاکم  رازاب  - 44

.146 ج 3 ، جع ،)   ) يدهم ترضح  ناتسوب  لبلب  زا  یئاه  همغن  - 45

.54 تیالو ،  ياه  هفوکش  - 46

.198 ج 3 ، جع ،)   ) يدهم ناتسوب  لبلب  همغن  - 47

ج 3 ص 494. هاویحلا ،  تارمث  - 48

ج 3. هاویحلا ،  تارمث  - 49

ص 74. تلاسر ،  ياه  هولج  - 50

ص 72. ج 7 ، رادرک ، رفیک  - 51

ياه هولج  - 52
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(( س  ) ارهز همطاف 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 148ناهفصا   هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 146. تلاسر ، 

 (. ع  ) نیسح ماما  هسردم  مق  نابعش 1418  هام  هبنش  - 53

 ( . ع  ) نیسح ماما  هسردم  مق  نابعش 1418  ام ه  هبنش  - 54

ص 342. ج 2 ، - 55

ص 301. سابعلا ،  لضفلاوبا  مشاه  ینبرمق  ناشخرد  هرهچ  نیحلاص و  تامارک  - 56

 . هیلع هّللا  ناوضر  یناهجریم  موحرم  - 57

ص 298. نامز ج 2 ، ماما  اب  تاقالم  - 58

 . یناهجریم موحرم  - 59

ص 270. نایبلا ،  جاهنم  ص 38 و  هیهبلا ،  راونا  - 60

ص 33. دمحم ، لآ  رارسا  - 61

.35 دمحم ، لآ  رارسا  - 62

ص 96 و97. نازحالا ،  تیب  ص 27 . همانگوس ،  ص 222 . ج 8 ، میدق ،  ط  راحب ، ج 2  يربط ،  همامالا  لئالد  - 63

ص 200. ج 1 ، نویعلا ،  ءالج  ص 246 . ناتسوب ...  زا  ییاه  همغن  - 64

نایبلا 225. جاهنم  ص 51 . ج 1 ، راونالا ، راحب  هیهبلا 44 . راونا  ص 126 . ج 1 ، ناتسوب ،...  زا  یئاه  همغن  - 65

ص 244. نویعلا ،  ءالج  ج 1 ص 160 ، لام ،  الا  یهتنم  هر ،)   ) یفاک موحرم  راون  - 66

 (. هر  ) یفاک موحرم  راون  - 67

ص 243. عومدلا ،  جاهنم  - 68

ص 152. ینیسح ،  قشع  ياون  - 69

 . ص 195 ج 1 ، خیراوتلا :  خسان  - 70

.1/200 نویعلا :  ءالج  - 71
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 . 1/171 خیراوتلا :  خسان  ، 1/199 نویعلا :  ءالج  - 72

.40 هیهبلاراونا :   158  / 1 لام :  الا  یهتنم  - 73

.18/71 راونالا : راحب  ، 42 هیهبلا :  راونا  ، 1/236 نویعلا :  ءالج  ، 1/158 لام :  الا  یهتنم  - 74

.18/281 راونالاراحب : ، 1/160 لام :  الا  یهتنم  ، 243 1/238 نویعلا :  ءالج  - 75

 . 1/232 خسان :  - 76

.506 نایبلا :  جاهنم  - 77

نایبلا 507. جاهم  - 78
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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